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 48/-869 . . 2. . . . . . . הנידמ רעשידיא רעד רַאפ ףמַאק

 279 5 : ֿ 1 1 ֿ 9 : 3 + 9 1 : : 4 ֿ ֿ 9 ר ֹל ֹפ ג ֹל ל ר ֹא

 401 . 6. . 6 6 + . + + + +. . הרובג עשידיא : ןָאסלענעצַאק לרעב
 402 2 6 6 8. . 6 א 6 + + + + + + (היל) רדג א :יקסנָאלש םהרבא

 404 . . 6 . + + + + + + + גגושיױטנַא עקירעיורט יד : ןוירוג"ןב דוד

 405 2 6 6 86 6 6 6 א 6 6 6 א א א( 6 א. א . . . . . הנגה

 406 6 8 6 6 6 6 6 א( א א( א + א( + + + + . + . ןרעטלע יד וצ

 407 . . . . + + + + +. + געט ערעזנוא ןיא הנגה יד : ןוירוג-ןב דוד

 408 . 6 . . 6 . 6 + . + + + (הדיל) ןיילַא ענייא  ןַאמרעטלַא ןתנ

 409 . . . . . . . +* . "טפמעק סָאװ קלָאפ עשידיא סָאד ןענייז רימ,
 410 . . . . . . "ןבעל ןופ רערעייט ןענייז סָאװ ,ןכַאז : ןוירוג"ןב דוד

 411 6 6 6 6 6 6 א( א( א 6 א 6 א( א + א(. . . גנורעדנע יד

 412 . . . 6 6 6 6 + + + + + + +. ץקירב "ערעייט; א : ןירדג ףסוי
 412 . 8 6 6 6 א א 6 א + + + + + + + ןהיטסעטָארּפ וצ ףורפיוא

 414 8. 6 6 א. 6 6 א א א( א + + . + . . לארשי ץרא ןופ וירב א

 45 . . . . . . + (דיל) תוגולּפ יד ןופ גנאזעג סָאד : ןַאמרעטלַא ןתנ

 47 . . . . . . . . + (ריל) טכַאנ רעד ןיא םיטש א : ןיקנעבַאט השמ

 417 . . 6. . 6 ( + + + + + . צילַאטיא ןופ עמַארגעלעטיטסעטָארּפ

 48 . . . . . . + + + ּפָארײא ןיא ןדיא יד וצ הנגה ןופ ףורפיוא

 49 2 8 6. . 6 א( + + + + + + + + + ןויצ תביש תא יד בושב

 420 . 6 6. 6 6 6 . 6 + + + + . +. לאושי תנידמ ןופ עיצַארַאלקעד

 421 , . . . . . . +. הנידמ רעשידיא רעד ןופ רעדנירג ןוא רעפיולרָאפ

 422 6 4 . 6 6 6 6 6 6 + א( + + + + +. . ןסולשַאב עשיוָאטסיה

 רעד וצ ןלױּפ ןיא ןדיא יד ןופ .ק .צ ןופ עיצולָאזער עכעלרעייפ

 424 . . . . . . . . . הנידמ רעשידיא רעד ןופ גנורימַאלקָארּפ

 425. . . . . . . + + + גלָאפרעד טימ טריפעגכרוד -- עבַאגפיוא יד

 427 . . 6 6 6 6 6 6 + + + + + +. צטעדגואװראפ :ןַאמײנ .מ .י

 429 . . . . . . + + (דיל) "טמוטשראפ טרעװ ,ןרערט, : איבל המלש

 4231 . 6 6 6 א 6 6 א 6 6 א. א( + + + + . ןטלַאטשעג עקיטכיל

 425 . . . . . . . + * + + (היל) רעכעב ענרעבליז יײװצ ; קיווייל ה

 4266 . . . . . . . + + . (היל) ץאט ענרעבליז יד : ןאמרעטלא ןתנ

 439 8 8 6 6 6 6. . א 6 א א 6 . + + + + + . ציפארגָאילביב

 442 8 6 8. 6 6 א 6 א א( + * + + + . דנַאב ןטשרע ןופ לטעצכוז

 452 . 8 8. 6 א א 6 א א( א. + + + . דנַאב ןטיײװצ ןופ לטעצכוז
 402 4 . 6 6. 6 6 . 6 + . + + + . . . דנַאב ןטירד ןופ לטעצכוז
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 רענַאזיטרַאּפ עשידיא

 ריפניירַא

 ןענָאילימ ןענעז סָאװרַאפ :עגַארּפ רעטלעטשעג-טפָא רעד ףיוא

 ,דנַאטשרעדיװ ןייק טלעטשעג טשינ ןוא הטיחש רעד וצ ןעגנַאנעג ןדיא

 יד ןופ ענעטילעג ,תודע עשידיא ןופ תובושת ענעדישרַאפ רימ ןרעה

 ןָא טזייו יקצעשזרָאװד .רד .רעשרָאפךברוח ןוא ןטײקמַאזױרגײצַאנ

 דנַאטשרעדיװ ןשידיא ןופ ןגעוו יד ןעוועג ןענעז ןדישרַאּפ , זַא ,קיטכיר

 ,ןשילַארָאמ ,ןלערוטלוק ןיא קורדסיוא ןייז ןענופעג טָאה רע .ָאטעג ןיא

 -עג ןשיטילָאּפ ןוא ןרַאטינַאס ,ןשימָאנַאקע-ךעלטּפַאשטריװ ,ןזעיגילער

 ןיא דנַאטשרעדיװ ןשידיא ןופ רובג רעד ןעוועג זיא רעוו ... ;לגנַאר

 טלגנַארעג ךיז טָאה סָאװ ,דיא-ָאטעג רעד ,ללכיָאטעג רעד ?ָאטעג

 ָאטעג רעד ,דובכ ןייז רַאפ ,ןבעל ןייז רַאפ ךעלגעט-נָאט ,קידתונשקע

 ,דנַאטשרעדיװ ךיז טפור סָאד זַא וליּפַא טסואוועג טשינ טָאה סָאװ דיא

 -רַאפ עשטייד יד ןגעק טריטסיזער וויטקניטסניא טָאה רעכלעוו רעבַא

 .("תונווכ-םגנוטכינ
 דנַאטשרעדיװ ןויטקַא ןופ ןלַאפ יד סָאװרַאפ ,עגארפ רעד ףיוא

 -רַאפ ןיײמעגלא ןעוועג טינ ןענעז םיצַאנ יד ןגעק ןדיא יד ןופ ףמאק ןוא

 -קעיבָא יד רעביא זילַאנַא ןייז ןיא לַאטנעמולב ןמחנ טרעפטנע ,טיײרּפש

 עקידנרידיצעד ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ןרָאטקַאפ עוויטקעיבופ ןוא ץעוויט

 דנַאטשרעדיװ ןשידיא ןופ םענרַאפ ןוא גנואייטשטנַא רעד ףיוא העּפשה

 רעשיפַארגָאמעד רעטרעדנעעג רעד ףיוא ןָא םזייוו רע .סָאמעג יד ןיא

 זיא טַאטלוזער ריא ןיא סָאװ ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןופ רוטקורטס

 עשיזיפ יד ; רענעמ עקיאעפ-ןּפָאװ ןוא -ףמַאק ןופ לָאצ יד ןלַאפעג קרַאטש

 יד ;ןטייהקנַארק ןוא רעגנוח ןופ טַאטלוזער ַא יו טײקטכַאװשענּפָא

 -יטש ץשיטַאּפַא ןוא טייקיאעפ-דנַאטשרעדיװ עשיכיסּפ עטרענעלקרַאפ

 -לעפַאב-ָאטעג רעד ןופ בצמ ןשיזיפ םעד ןופ ייס טאטלוזער ַא יו גנומ

 ןפַאשעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ טַאמילק ןקיטסייג םעד ןופ ייס ,גנורעק

 -קרַאטש רעד וצ טמוק ןרָאטקַאפ עוויטקעיבוס יד וצ .סָאטעג יד ןיא

 טלעוו יד, זַא ,ןדיא ייב ןביולג ןוא םזילַאגעל ןופ ליפעג רעטלקיװטנַא

 ךיז ןבָאה ןדיא יד זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה סָאד ."רקפה טשינ זיא

 ,401 .ז ,"םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי, ,יקצעשורָאװד .מ (
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 ןליוּפ ןיא םיצולח 4

 עשיויפ יד לָאז הכולמ עלערוטלוק ַא זַא ןלעטשרַאפ טנעקעג טשינ
 -ימילָאּפ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ גנורעקלעפַאב רעצנַאג ַא ןופ גנוטָארסױא
 -כיילג םעד וצ ךיז טעוו טלעוו עטריזיליוויצ יד זַא ןוא םַארגָארּפ רעש
 .(' ןקוקוצ קיטליג

 "םידוחיח םינזיטרּפח רפס , ןקיטכיוו-רעייז םעד וצ המדקה רעד ןיא

 טכעלגעמרעד טשינ ןבָאה סָאװ ןוויטָאמ עקידנגלָאפ יד ןבעגעגנָא ןרעוו

 -רעמ א ןיא ןסקַאװסיױא לָאז גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד זַא
 : גנוגעווַאב-סקלָאפ רעטפַאהנסַאמ

 םעד וצ הרירב רעד ןיא (2 ;רעױּפ ןיא ,דלַאװ ןיא ןביולגמוא (1

 ,דלַאװ ןיא טרַאװרעד סָאװ םעד ןוא ָאמעג רעד ןיא טרַאװרעד סָאװ

 ןעמַאזוצ ןביילב וצ טייקכעלגעמ יד רעסעב ןבילקעגסיוא דיא רעד טָאה

 סָאװ ,טייקנדנובעגוצ-חחּפשמ יד (3 ;ַאטעג רעד ןיא לארׂשי ללכ ןטימ

 ןדיא ןופ "תוירחא עווימקעלָאק , יד (4 ;ןדיא ןשיווצ קרַאטש ױזַא זיא

 ; רעוועג ןיא לגנַאמ רעד (פ ; ןטכירעג ןוא רעבָאהטכַאמ עשיצַאנ יד רַאֿפ

 -ליגכיילג יד (7 ;סָאטעג יד ןשיווצ ןעגנודניברַאפ ןופ לגנַאמ רעד 6
 רעייז ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ "עדליוו , יד דצמ לרוג ןשידיא םוצ טייקיט
 .(= דָאירעּפ-סגנולקיװטנַא ןטשרע

 יד (8 :תובס ץייר א ךָאנ ףיוא ןָא טזייוו (* שטיוָאנַאנַאק השמ

 ןרירטנעצנָאק טנָאקעג טכייל ןעמ טָאה טנעמעלע רעשיטָאטש א יו ןדיא

 מימ רערעווש ליפ ןעוועג טלָאװ סע סָאװ ,גיוא ןַא ייז ףיוא ןבָאה ןוא
 רעמנזיוט רעקילדנעצ רעביא ןטָאשעצ ןבעל עכלעוו ,רעקלעפ ערעדנַא
 ליפעג רעטלצרָאװרַאפ-ףימ רעד (9 ; םיבושי ענעפרַאװרַאפ ןוא רעפרעד

 דנַאר םייב .עסַאמ רעשידיא רעד ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,ןוחטב ןופ

 סנ 8 ףיוא טראװעג ןוא טביולגעג ךָאנ ןעמ טָאה םירבקדןסַאמ יד ןופ

 טשינ לָאמנייק טָאה ןעמ (10 ; טונימ רעטצעל רעד ןיא ןעועטַאר וצ ךיז

 ץלַא ןוא (הטיחש) "עיצקַא , ןֵא ןעמוקרָאפ טעוו'ס ןעוו ,ןסױו טנעקעג

 דנַאטשרעדיװ םוצ ןעלטימ-סגנוטיירגוצ ןוא -סגנוטיהראפ עוויטנעוװערּפ
 רעד (11 ;ןרעװ טצונעגסיוא ןענעק טשינ ןגעלפ (.וו .ַא .א םרעקנוב)
 םיײרּפשרַאפ טָאה רע .ןדיא עלַא טעגרהעגסיוא ךיילג טשינ טָאה שטייד

 םעד ןבעלרעביא ןלעוו ןדיא עקיאעפ-סטעברַא עסיוועג זַא ,עיזוליא יד

 -סגנוקידיילַאב ןוא -סגנורעדינרעד עייר ַא ךרוד זיא ןשטייד יד (12 ; גירק

 ,1953 ינוייַאמ ,"טפנוקוצ, ןיא קנורט היעשי ןופ לקיטרַא טיול טריטיצ (2
 ,ז"ט טייז ,יא קלח ,טרָאד (3

 1 דנַאב ,"עּפָארייא-חרומ ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןופ המחלמ יד, ךוב ןייז ןיא (4
 ,123--112 .זז ,'א "םשו די ץבוק, ןיא לקיטרַא ןייז ןיא ןוא



 5 רענַאזיטואּפ ץעשידיא

 יד ייב סקעלּפמָאק-סטייקיטרעוורעדנימ ַא ןפַאש וצ ןעגנולעג ןצעזעג

 .טקירעדינרעד ןוא ןכָארבעגננייא שיכיסּפ ןוא שילַארָאמ ייז ןוא ןדיא

 ; טױט םעד טרַאװעגּפָא קיטלינכיילג ןוא וויסַאּפ ןרָאװעג זיא םלוע רעד

 םישדח עטשרע יד ןיא ץנעגילעטניא עשידיא יד ןטכינרַאפ סָאד 3

 ; רעריפ עקיטיונ יד ןָא ןסַאמ עשידיא יד ןוָאלעג טָאה עיצַאּפוקָא רעד ןופ

 ןוא עשילוּפ יד וצ ץַאזנגעק ןיא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד (4

 טימ רעדלעוו יד ןיא רַאּפשנָא ןייק טאהעג טשינ רענַאזיטרַאּפ עשיסור

 טירט ןוא םירש הוא ןעוועג ןענעז ייז : טרעקראפ .ענעגייאסקלָאּפ

 ,םירעױּפ עקיטרָא יד דצמ שזַאטנַאש ןוא הריסמ ףיוא טלעטשעגסיוא

 .ַא .א ןקַאלָאּפ ,רעניארקוא עשיטימעסיטנַא

 ןשידיא ןופ םעלבָארּפ סָאד ןריזילַאנַא ךעלטנירג ליוו ןעמ ןעוו

 ןופ דנַאטשרעדיױװ םעד טימ ןכײלגרַאּפ םיא רימ ןפרַאד ,דנַאטשרעדיװ

 עשירַא, קרעוו ןקידנעב-8 ןופ רבחמ ,שטיװרָאב .מ .רעקלעפ ערעדנַא

 עסיורג יד ןופ גנוטלַאה רעוויסַאּפ רעד ףיוא קיטכיר ןָא טזייוו ,"ןריּפַאּפ

 עשטייד יד ןעוו טקידייטרַאפ טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ-םירעיױופ

 -יצַאּפ , עטמירַאב-קירעיורט ערעייז טריפעגכרוד יז ןגעק ןכָאה םיחצור

 טרָאד ןענעז דנַאטשרעדיװ ןופ ןמייקכעלגעמ יד .,"סעיצקַא-עיצַאקיפ

 זיא ךָאד ןוא ,ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןיא יו ערעסערג ןעוועג רעכיז

 -יצַאּפ , יד ןופ רעניואוונייא .דנַאטשרעדיװ רעוויטקַא ןייק ןעוועג טשינ

 עשינַאזיטרַאּפ ןיא לײטנָא ןעמונעג לָאמטּפָא ןבָאה ןטיבעג "עטריציפ

 יד רעבָא ,טומ םיורג ןופ ןזייװַאב ןבעגעג טרָאד ןבָאה ןוא םעיצקא

 רעליוויצ רעד ןשיווצ ןענופעג ךיז ןבָאה ייז גנַאל יו ,ןשטנעמ עבלעז

 .זָאלטרעװ ןעוועג ייז ןענעז ,החּפשמ רעד ןופ זיירק ןיא ,גנורעקלעּפַאב

 שיטכענק ןבָאה'ס ואוו ,ןרעגַאל עקילָאצליפ יד ףיוא ןָא ךיוא טזייוו רע

 -לעפ עשיאעּפָארײא עלַא טעמכ ןופ עטרַאּפשרַאפ ןענָאילימ טכאמשעג

 ןוא ,ןירַא ןגיוא יד ןיא טוט םעד טקוקעג גָאט ןדעי ןבָאה סָאװ ,רעק

 יד .ןטנוב עוויטקעלָאק ןייק ןעמוקעגרַאּפ טינ טעמכ טרָאד ןענעז ךָאד

 -נַאפעג עשיטעווָאס רעטנזיוט רעקילדנעצ טעדרָאמעגסיױא ןבָאה ןשטייד

 ןָא קיטכיר טזייוו ,דנַאטשרעדיװ-םגנולּפייווצרַאפ ןטסדנימ רעייז ןָא ענעג

 יד טלעטשעג טינ ךיוא ןכָאה דנַאמשרעדיױװ ןייק .שטיװָאנַאגַאק חשמ

 ןענעז ייז ןעוו "קלָאּפ-ןרעה , ןשטייד ןופ ןטַאדלָאס רעטנזיוט רעקילדנעצ

 יד וצ ןוא ןעיײמרַא-סיילע יד וצ טּפַאשנעגנַאּפעג ןיא ןלַאּפעגנײרַא

 .רענַאזיטרַאּפ

 ַא ןָא טױט םוצ ןעגנַאגעג ןענעז ןדיא יד זַא ,קיטכיר טינ זיא סע;
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 ,ווָאסָאק ןופ רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ַא תודע טגָאז -- "דנַאטשרעדיוװ

 ןבָאה ייז, .? טעװעטארעג טרָאד ןופ ךיז טָאה רעכלעוו ,עיצילַאג-חרזמ

 ןופ םיטרּפ יד .טנעה עקידייל טימ וליּפַא ןוא ,טלעטשעגנגעקטנַא ךיז

 ןעמונעגטימ ןדיא יד ןבָאה דנַאטשרעדיװ ןופ ץעּפָאּפע רעקיזָאד רעד

 ."רבק ןיא ךיז טימ

 ןוא עוויטקעיבַא עטנכערעגסיוא-רעירפ עלַא ףיוא קידנקוק טשינ

 ,דנַאטשרעדיװ ןשידיא םעד טרעטשעג ןבָאה סָאװ ,תובס עוויטקעיבוס
 ןוא עשידיא ןופ ןעייר יד ןיא טפמעקעג ןדיא רעטנזיוט ליפ ןבָאה
 .אנוש ןיא ןעוועג םקונ ךיז קיטולב ןוא ןדַאירטַא-רענַאזיטרַאּפ עטשימעג
 רבחמ ןוא רעקירָאמסיה רעשיליוּפ-שידיא רעטנַאקַאב רעד ,קרַאמ לרעב
 טַארעּפער ןייז ןיא טָאה ,עטכישעג-ןברוח רעד רעביא רעכיב לָאצ ַא ןופ

 (1997 טסוגױא 4) םילשורי ןיא סערגנָאק ןשינָאלָאעדיא ןטייווצ ןפיוא
 ,ןזיוועגנָא ,גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעשידיא רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןגעוו
 ןייק ןעוועג טשינ טעמכ זיא עטיל ןיא ןוא דנַאלסורסייװ ,ןלױּפ ןיא זַא
 -רעדיוו ןשידיא ןופ ןלַאפ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז'ס ואוו ,ןָאיַאר ןייא
 ןדיא ןופ סעיצקא-ףױלטנַא ןגעװו רעביא ןביג ןלעווק עשטייד .דנַאטש
 ןופ קילבנָא ןיא רעדלעוו יד ןיא ןָאיַאר רענילבול ןיא ךעלטעטש ןופ
 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא יו ירפ ױזַא ןרַאּפעג-עיצַאדיוװקיל יד
 רעטרעדנוה ףיוא , .גנוניישרעד-ןסַאמ ַא יו סָאד ןטכַארטַאב ייז ןוא ,2
 ,ןלוּפ ןיא ןגעוו ןוא רעדלעוו ,רעדלעפ ןופ רעטעמָאליק רעטרעדנוה ןוא
 ,עינלעב ,עיװֿאלסָאגוי ,עירָאגלוב ,םירק ,עניארקוא ,עטיל ,דנַאלסורפייוו

 סנכייצ ןעמ טניפעג -- אפוג ןילרעב ןוא דנַאלָאה ,עילַאטיא ,ךיירקנַארּפ
 ,ןאמדירפ ּפיליּפ .רד .(' קרַאמ .ב טרעלקרעד ,"דנַאטשרעדיװ ןשידיא ןופ

 םוצ טמוק ,רעשרָאפךברוח רעכעלטנירג רענעברָאטשרַאפ-גנוי רעד

 -עמוא טעמכ זַא ,ןזײװַאב ןטקַאפ עטנַאקַאב רעהַא זיב יד, זַא ,ריפסיוא
 םוצ טיירגעג ןדיא ךיז ןבָאה ,טייקכעלנעמ א ןעוועג זיא סע ואוו םוט

 -ַאזינַאנרָא עשיטילָאּפ יד ןוא טננוי עשידיא יד טרפב ,דנַאטשרעדיוװ

 ןגעו ןטקַאפ עטנַאסערעטניא ךיוא טגנערב רעגַארּפ השמ .( "סעיצ

 ,(* םידיחי ןוא ןּפורג עזעיגילער ןופ ןזיװעגסױרַא ,דנַאטשרעדיוװ

 יד ןיא ןדיא לָאצ רעד ןגעוו ןרעפיצ ץעיונעג ןייק ָאטשינ ןענעז סע
 -ימרּפה רפס , םוצ המדקחה רעד ןיא .ןדַאירטַא-רענַאזיטרַאּפ ענעדישרַאפ

 .1943 רעבמעצעד ,ביבא-לת ,"הדמשה תנש, ,טַאטשײנ .מ 5

 ,58 ,ז ,'ג "םשו די ץבוק, (6

 ,1953 יַאֿמ 22 ,"רעפמעק רעשידיא, (

 ,1959 רעבמעצעד ,2221 "םשו די תוצידי (8



 7 וצלנַאזיטרַאּפ עשידיא

 רענַאזימרַאּפ עשידיא לָאצ יד זַא ,ןבעגעגנָא טרעוו (1958) "םידוחיה םינז

 ןיא טצאשעג טָאה שטיוװָאנַאגַאק .מ .20,000 רעביא ןפָארטַאב טָאה

 טלמַאזעגפיונוצ טָאה'ס סָאװ ,ןרעפיצ עלופ-טינ יד ןופ טנורג ןפיוא ,48

 -ןַאימרַאּפ, דנַאברַאפ ןשיאעּפָאריײא םייב גנולײטּפָא עשירָאטסיה יד

 ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה עניארקוא ןוא דנַאלסורסיײװ ןיא זַא ,"ץולח

 ןלַאפעג ןענעז ייז ןופ .ןדיא טנזיומ 877 גנונעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד

 -ילבעגנבעל יד ןופ טנעצָארּפ 20-15 יו רעקינייוו טשינ ןוא 9,000 םורַא
 רעטייל ,ןומצע .רד --- טציא) שטיווָאמולכב .רד .(' ןדילַאװניא ןענעז ענעב

 רעקיטכיוו ,(לארשיל הננה אבצ ןופ טפניד ןרַאטינַאס-שיניצידעמ ןופ

 רעד ףיוא טארעפער ןייז ןיא טָאה ,דנַאלפורסיײוװ ןיא רעריפ-ןענַאזיטרַאּפ

 רַאורבעפ ןיא ,גרעבסדנַאל ןיא ןטנַאטַאבמָאק עשידיא ןופ ץנערעּפנַאק

 ערעייז .רענַאזיטרַאּפ עשידיא 8,000 ןופ רעפיצ יד ןבעגעגנָא ,6

 ןסירעגפיוא : עטנַאזָאּפמיא תמאב םיא טיול ןענעז ןעגנוכיירגרעד-טכַאלש

 ןסירעגפיוא ,ןעמָארדָארע 9 טרעטשעצ ,ןקירב 1,769 ןוא ןענַאב 6

 ךןָאפעלעט רעטעמַאליק 680 טּפעלשרַאפ ןוא ןטינשעצ ,ןסלער 0

 98 ,סעיצנַאטס-עירטקעלע 29 ,ןדאלקס-רעוועג 6 ןסירעגפיוא ,טָארד

 -רַאפ ןוא ןפמַאק 1618 ןיא ןעמונעגלײטנָא ; סעזַאב-טּפַאנ 87 ,ןקירבַאפ

 ,(* ןשטייד 140,000 טעטכינ

 עקיזָאד יד ןופ טייקכעלסעלרַאפ יד ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא'פ

 ךרוד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עקיטשרוד-חמקנ עשידיא יד זַא רעכָא ,ןרעפיצ

 ןבָאה ןוא םנדָאש עסיורג ןשטייד יד טננערבעגנ ןפמַאק עשידלעה ערעייז

 ןא טעדליבעג רעקלעפ ערעדנַא ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןעמַאזוצ

 .טקַאֿפ א רעכיז זיא סָאד -- חוכ-חמחלמ ןטנַאזָאּפמיא

 ןגָאז ןדַאירטַא-רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעוו

 טכירַאב ַא ,לשמל ,זיא שיטסירעטקַארַאכ .ןלעווק עשטייד תודע ךיוא

 ןייז וצ ,דנַאלסורסייװ רַאֿפ רַאסימָאק רענײמעגלַא ,עבוק םלעהליוו ןופ

 טכירַאב םעד ןיא .1942 טסוגיױא ןטס21 ןופ ,עגיר ןיא עזול רידנַאמָאק

 -רַאּפ יד טימ ןסױטשנעמַאזוצ עלַא ןיא , :ןרעדנַא ןשיווצ עבוק טביירש

 -ץגלַא ןופ חטש ןפיוא ייס זַא ,רָאלק טרעוו דנַאלפירפייוו ןיא רענַאזיט

 ייס ןוא ,ןלױּפ וצ טרעהעג רעירפ טָאה סָאװ ,טַאירַאפימָאק םעניימ

 -ַאזוצ --- ןדיא יד ןענעז ,שיטעוװָאס ןעוועג רעירפ זיא סָאװ טיבעג ןפיוא
 רענלעז יד ןוא ברעמ ןיא ;נוגעוַאב-דנאטשרעדיוו רעשיליוּפ רעד טימ ןעמ

 ,37 .ז ,1 דנַאב ,"עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשפיױא ןוא ןברוח, ,טַאטשײנ .מ (9
 ,1946 יַאמ 10 ,ןכנימ ,32 ,"געװ רעזנואי (0
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 -ימרַאּפ רעד ןופ רענערטטּפױה יד --- חרזמ ןיא ײמרַא רעטיור רעד ןופ
 ןלױפַאב רעלמיח טָאה רעבָאטקָא ןטס27 םעד .(* "גנוגעװַאב רעשינַאז
 וצ ךיילג ,עניארקוא ןיא ןַאמצירפ "רעריפ-יײצילָאּפ ןוא ,ס .ס, םעד
 "ןטידנַאב ןופ רעטנעצ ַא, זיא סָאװ ,קסניּפ ןיא ַאטעג יד ןרעטשעצ
 ןיא) ןטנעמוגרַא עכעלטּפאשטריװ עלַא ץָארט .(רענַאזיטרַאּפ : ןעייל)
 ,(ןענַאלּפָארע ןטכיררַאפ וצ ןטַאטשרַאװ עסיורג טריטסיסקע ןבָאה קסניּפ
 -לופ יד ןרָאװעג טריפעגכרוד גנונדרָארַאפ רעד טימ גנַאלקנייא ןיא זיא
 רעבָאטקָא ןטס91 םעד ָאטעג רעקסניּפ רעד ןופ עיצַאדיווקיל עקידנעטש
92, 

 ןבָאה גנוגעװַאב-רענַאזימרַאּפ רעשידיא רעקרַאטש ַא ןגעוו ןטכירַאב
 ןופ "רעריפ-ייצילָאּפ ןוא .ס .ס, רעד ,ןַאמצַאק לַארענעג טקישעגרעביא
 ,עטיל) דנַאלטסָא ,דנַאלסורסייװ ןיא ןרידנַאמָאק-יצַאנ ליפ ,עיצילַאג-חרזמ
 רעשרעה-יצַאנ רעד ,רענרעשט .ןלױּפ ןיא ןטקנוּפ ליפ ןופ ,(דנַאלטעל
 -לַארענעג ןופ גנוריגער רעד ןופ גנוציז רעד ףױא טָאה ,ןילבול ןופ
 טייקיטעט רעד ןגעוו טלייצרעד ,1943 רַאונַאי ןטס25 םעד טנעמנרעווָאג
 ןיא זַא ,טקַאפ םעד ליּפשיײיב ַא טכַארבעג ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיא ןופ
 ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ןיא ןסױטשץעגנָא ןשטייד יד ךיז ןבָאה ווַאלוּפ
 ןופ טכירַאב ַא ןיא .ןדיא 24 ןוא ןסור יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ
 : טגָאזעג טרעוו ,1942 רעבָאטקָא ןופ ,ווָאקול ןיא ָארויב-סטעברַא ןשטייד
 ןענעז םַאו ןדיא יד זַא ,טקַאפ רעד טקיטעטשַאב טרעוו ןטייז ץלַא ןופ,
 סױרַא ןזייוו ןוא סעדנַאב ןיא ךיז ןריזינַאגרָא סָאטעג יד ןופ ןפָאלטנַא

 ןיא זיא ןטידנַאב עשידיא 80 ןופ עּפורג ַא .טייקיטעט עקידעבעל ַא

 לָאצ ַא ןסָאשרעד ןבָאה ןוא עיצַאטס-יײצילַאּפ יד ןלַאּפַאב ווָאמַאדַא
 .(* ןשטייד

 ןבָאה ,ןדיא ליפ ןופ ןבעל סָאד ןעװעטַאר םייב לָאר עקיטכיוו א
 יד טרירטנעצנַאק ךיז ןבָאה טרָאד .ןרעגַאל-עילימַאפ יד טליּפשעג

 ןענעז סָאװ ,עקנַארק ןוא רעדניק ,עטלַא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ תוחּפשמ

 ןופ ץוש ןרעטנוא ןענַאטשעג ןענעז ייז .ףמַאק םוצ ןעוועג קיאעּפ טשינ

 -ץילימַאפ טריטסיסקע ןבָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא .רענַאזיטרַאּפ יד
 ןמימ רעבָא .סענָאז-רענַאזימרַאּפ יד ןופ עטרעטייוורעד ךיוא ןרעגַאל
 -שיניארקוא ןוא רעשילוּפ-סייװ רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ םוקפיוא

 רעטשרע רעד ןיא טָארדַאב טָאה עכלעוו ,עקנַאזיטרַאּפ רעשיטסישַאּפ

 ,204*6 .זז ,"ןרָאסעּפָארּפ סרעלטיה, ,ךיירנייװ .מ .רד 1
 ,6'7 .זז ,(1956) 76 "םשו די תועידי, ןיא שימרק ףסי (2
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 ןבָאה ,ןרעגַאל-עילימַאפ יד ןיא ןדיא עטנפָאװַאבמוא ,עזָאלצוש יד עייר

 -רַאּפ יד ןיא ץוש ןענופעג ןוא טרירטנעצנַאק ןרעגַאל-עילימַאפ עלַא ךיז

 -נעמַאזצ ךיז ןבָאה עשטשוּפ רעקַאבילַאנ רעד ןיא .סענָאז-רענַאזימ

 עקידחרזמ) דנַאלסורסייװ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןופ ןבילקעג

 ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןדיא לָאצ ערעסערג ַא (ןטיבעג עקידברעמ ןוא

 ןופ ןדַאירטָא יד ךרוד טעװעטַארעג ןרָאװעג ןענעז ייז .תוטיחש יד

 -טשינ םעד ןעמונעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןירָאז ןוא (28-98 .וז) ןיקסלעב היבוט

 700 רעביא טכיזפיוא יד טאהעג טָאה ןירָאז טנעמעלע ןשירעּפמעק

 200 רעביא יקסלעיב ןוא ,טנגעגמוא ןוא קסנימ ןופ ענעפָאלטנַא ,ןַאמ

 ןרעגַאל-עילימַאפ יד .(סָאטעג .א .א קעדורגָאװָאנ ,עדיל ןופ ענעּפָאלטנַא

 ןוא רעלטעשז ןופ ןענַאטשַאב בור'פ ןענעז עשטשוּפ רענַאשטיּפיל ןיא

 ,קעדורגָאװָאנ ןופ ןדיא לסיבַא ךיוא טרָאד ןעוועג .ןדיא רענישטערעד

 .ךעלטעטש עשינכש .ַא .א קעדולָאשז ,עדיל

 -עילימַאּפ יד ןיא ךיז ןבָאה גנוצַאשּפָא רעקיפיואנביוא ןַא טיול

 .(* ןדיא טנזיוט 18 וצ ךרעל טעוװעטארעג ןרעגַאל

 -שזַאטָאבַאס ערעייז רעסיוא טכוזעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד

 ךיז .וו .ַא .א סעיצַאלָאטסניא-רעטילימ ,ןענַאב עשיצַאנ ןגעק ןטקא

 עקיטרָאד יד ןעיײרּפַאב חוכ טימ ןוא ןרעגַאלסטעברַא ןיא ןסײרוצניײרַא

 סָאד ייז זיא ןלַאפ לָאצ ַא ןיא .רעדלעוו יד ןיא ןריפסױרַא ייז ןוא ןדיא

 ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא ,לשמל ,ןדיא 500 רעביא .,ןָאמ וצ ןעגנולעג

 עיצקַא רעד קנַאדַא רענַאזימרַאּפ יד ןיא ןסילשנָא ךיז ןוא ווָאסָאק ןופ

 .1942 טסוניױא ןט2 םעד ,"סרָאשטש , דַאירטָא ןופ רעפמעק 800 ןופ

 ןינעל ףיוא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ןפירגנָא עכיײרגלָאפרעד עכעלנע

 .(1943 יַאמ 18) יקָאבילַאנ ,(1942 רעבמעטּפעס)

 ידכ ,ןעמַאזוצ ןטלַאה וצ טימַאב ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד

 קורדסיוא םוצ טּפָא ןעמוקעג זיא סָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ןציש וצ ךיז

 טייקכעלגעמ א ןבָאה וצ ידכ ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיא-טינ יד דצמ ךיוא

 יד .ןרעגַאלעילימַאפ יד ןיא תוחּפשמ ערעייז ןצישַאב וצ רעסעב

 זיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעשיטעװָאס רעד ןופ גנוריּפנָא ערעכעה

 -לַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב ןּפַאש םעד ןגעק טלעטשעגנייא ןעוועג ללכ ךרדב

 יד טימ םכסה ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןדַאירטַָא-רענַאזימרַאּפ עשידיא

 .קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנ רעשימעווָאס רעד ןופ םעינילטכיר עניײמעגלַא

 ריא טול לַאנָאיצַאנ ןייז ףרַאד עקנַאזיטרַאּפ יד : ןעוועג זיא ללכ רעד

 267 יז ,1 .ב װ"צד ,שטיװָאנַאגאק .מ (3
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 -ַאמךשטנעמ ריא טול לַאנָאיצַאנרעטניא ןוא עגַאל רעשיּפַארגָאעג
 ןדאירטַא עשידיא ערעדנוזַאב ןופ גנוריזינַאגרָא רעד ןגעק .לַאירעט
 טרעוו םורַא ױזַא :ןוימָאמ ערעדנַא טקורעגסױרַא ןרָאװעג ךיוא ןענעז
 עקנַאזיטרַאּפ יד טיירשרַאפ סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ עשטייד יד טפמעקַאב

 ןשיווצ ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא יד בילוצ ; וטפיוא ןשידיאדזייר ַא יו

 יד ןיא ןדיא יד ןפראוועצ וצ רעקיסעמקעווצ זיא ,רענַאזיטרַאּפ לייט ַא

 טשינ ןוא ןגיוא יד ןיא ןפרַאװ טשינ ךיז ןלָאז ייז ידכ ,ןדַאירטַָא עשיסור
 -ןצרָאֿפ טייחנגעלעג ןייק עקנַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןטימעסיטנַא יד ןבעג
 ןשידיא ןרעדנוזַאב ַא ןופ הלּפמ ַא ןופ לַאפ ןיא ,תונדחּפ ןדיא יד ןפרַאװ

 ךיז ןופ טינ ןענעק ןדיא יד זַא ,ןהנעט ךיוא ןגעלּפ ןסור יד ; דַאירטָא

 -ימנא רעד בילוצ ןוא גנוריפנָא עשירעטילימ עטלושעג ןייק ןלייטסיוא

 ,גנורעקלעפאב רעשירעיוּפ רעקיטרָא רעד ןופ גנולעטשנייא רעשיטימעס

 ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ ןופ ןדייל דַאירטָא רעשידיא רעדנוזַאב ַא טעוו
 ,תוריסמ

 -רעדנאנראפ ןרָאװעג רעטעּפש ןענעז ןדַאירטָא עשידיא לָאצ ַא

 עניימעגלא יד ןיא ןסָאלשעגנייא ןרָאװעג ןענעז ןדיא יד ןוא ןזָאלעג

 ליפ טריפעגנײירא ןדַאירטָא עשידיא יד ןיא טָאה'מ רעדָא ,ןדַאירטָא

 ,ןּפורג ןוא ןדַאירטָא עשידיא ליפ טריטסיפקע ןבָאה ךָאד .ןדיא-טינ

 ,סיצַאנ יד ןנעק ףמַאק ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאוװ

 רעריפ יד דצמ סעיסערּפער ןוא ןעלטימנגעק יד ףיוא קידנקוק טשינ

 ןא ןעוועג םזיטימעסיטנַא רעד זיא ,עקנַאזיטרַאּפ רעשיטעווָאס רעד ןופ
 עשידיא ליפ ןוא ןעײר-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא גנוניישרעד ץעטנַאקַאב-טּפָא

 -םינ ערעייז ןופ ןלַאפנָא ןופ טַאטלוזער ןיא ןלַאפעג ןענעז רענַאזיטרַאּפ

 -ימרַאּפ עשיטימעסיטנַא יד ןופ ןבָאה סרעדנוזַאב .םירבח-ףמַאק עשידיא

 -רַאפ לייט רעטסערג רעד .ןרעגַאל-עילימַאפ עשידיא יד ןטילעג רענַאז

 רעד ןיא סיוא טלַאפ רעדלעוו יד ןיא ןדיא ןגעק ןדרָאמ ןוא סנכערב

 ןעוועג טשינ ךָאנ זיא יז ןעוו ,עקנַאזיטרַאּפ רעד ןופ הפוקת רעטשרע

 .עװקסָאמ ןופ עטקיטכעמלוּפַאב ןָא ןוא ןעגנודניברַאפ ןָא ,טריזילַארטנעצ

 עטסשידלעה יד ןופ םענייא טעגרהרעד ךיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשיסור

 ,יקצערָאװד רתלַא .ודַא םעד ,רענַאזיטרַאּפ עשידיא ןופ ןטנַאדנעמַאק

 םעד ,(28 .ז) ָאטעג רעלטעשז ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רָאטַאזינַאגרָא
 ,1942 יַאמ ןט1

 אזא ןעמונעגנָא טָאה םזיטימעפיטנַא רעד ואוו ,ןדַאירטַָא ןעוועג

 -טנַא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענעז ןדיא יד זַא ,רעטקַארַאכ ןקידנעָארד
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 זיא סָאד םגה ,דַאירטַָא רעדָא ןָאיַאר רעדנַא ןא ןיא רעוועג ןטימ ןפיול

 ןטימ ןלָאצַאב טנעקעג רַאּפרעד טָאה ןעמ ןוא ןטָאברַאפ גנערטש ןעוועג

 -עצסניא רַאפ טלעטשעגּפָא טשינ וליּפַא ךיז ןבָאה ןטימעסיטנַא יד .ּפָאק

 טָאה'מ ןעמעוו ,רענַאזיטרַאּפ עשידיא ןגעק ןטכירעגידנַאטש ןריזינ

 -רעד ךיוא ןענעז'ס ןוא ,ןשטייד יד תבוטל שזַאנָאיּפש ןיא טקידלושַאב

 ןוא רעדליוו רעקיזָאד רעד רעטנוא רעפמעק עשידיא ןרָאװעג ןסָאש

 ןגעק עצעה יד ןעוועג זיא שיטסירעטקַארַאכ .גנוקידלושַאב רענעגושמ

 עטשרמולכמ יד טול ןענעז עכלעוו ,קסנימ ןופ ןעיורפ עשידיא עּפורג ַא

 -סױרַא ,טכַאמ-רענַאזיטרַאּפ רעטסכעה רעד ןופ תועידי עשיטנעטיוא

 ןטישוצנײרַא ידכ ,םס טימ ָאטעג רעקסנימ רעד ןופ ןרָאװעג טקישעג

 רעד ןופ ויטָאמ רעד .ןרעגַאל-רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןכיק יד ןיא סע

 ןענעז זנוא ייב יו ױזַא יונענ; :ןעוועג זיא הריסמ רעדליוו רעקיזָאד

 ןענעז ױזַא ,ןסורסייוו ןוא רעניארקוא עשירעטעררַאפ ,סעצווָאבלוב ָאד

 זיא עצעה עכעלרעפעג עקיזָאד יד ."ןדיא ןשיווצ רעטערראפ ָאד ךיוא

 ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ זיא ןוא ?ןביוא , ןופ ןטלַאהעגרעטנוא ןרָאװעג

 + .(+*1943 רעבמעטּפעפ ןיא ,לעפַאב-גָאט ַא ןיא

 טשינ זַא ,טקַאפ םעד ןכיירטשרעטנוא ןעמ ףרַאד ללכ ךרדכב רעבָא

 ןוא גנורינער עשיטעווָאס יד טָאה ,ןלַאפ עכעלנייּפ יד ףיוא קידנקוק

 -ברעמ ןיא רקיעב ,ןדיא רעטנזיוט רעקילדנעצ טכעלנעמרעד עקנַאזיטרַאּפ

 לץּפַאב-נָאט ַא .חמחלמ יד ןבעלוצרעביא ,עניארקוא ןוא דנַאלסורסיײװ

 עשיטץווַאס ןעוועטַאר  וצ ןפורעג טָאה גנוריגער רעשיסור רעד ןופ

 יד ?עסַאר ןוא ןבױלג ,טעטילַאנָאיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא רעגריב

 -רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טצישַאב ןרָאװעג ןענעז ןרענאל-עילימַאפ עשידיא

 ימרַאּפ עשיסור ןעוו ,ןלַאפ לָאצ ַא ךיוא ןעוועג ןענעז'ס ןוא ןדַאירטָא

 ןייגוצרעבירַא םיטילּפיָאטעג רעטרעדנוה ןפלָאהעג ןבָאה ןּפורג-רענַאז

 ליפ ,דנאלסור ןיא ףיט טריפעגרעבירא ייז ןוא עיניל-טנָארפ עשטייד יד

 ,(= לארשי ןיא טנייה ןבעל עטעװעטֿארענ יד ןופ רעקילדנעצ
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 יד ןופ עגַאל יד זיא טנעמנרעװָאגלארענעג ןופ ןטיבעג יד ןיא
 ,ןטיבעג-חרזמ יד ןיא יו רעגרע ליפ ןעוועג ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיא
 ערעטיש ,עניילק יד ןיא ןטלַאהַאב טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה ןדיא יד

 356 .ז ,1 ,ב "צד ,שטיװָאנַאגַאק .מ (4
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 טריצַאּפשמורַא ארומ םוש ןָא ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ןיא ,רעדלעוו

 ָאד .םירעױּפ ייב ןטלַאהַאבוצסױא ךיז טּפָא ןעגנואווצעג ןעוועג ןוא

 עניימעגלא עקרַאטש אזא טייצ רעטשרע רעד ןיא ןעוועג טשינ ללכב זיא

 יד .ןטיבעג-חרזמ יד ןיא ןוא דנַאלסור ןיא יו גנוגעווַאב-רענַאזיטרַאּפ

 ינָאילַאמַאב , ,,ק .א ,.ז .ס .נ יד) ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עקידנריטפיפקע

 (וו .א .א ץיצילַאג ןיא סעצווָארעדנאב עשיניַארקוא יד ,?עיקסּפָאלכ

 -רעד וצ טכוזעג רָאנ ןבָאה ןוא שיטימעסיטנַא םערטסקע ןעוועג ןענעז

 ןרָאװעג זיא 1942 ףוס ןיא טשרע .ןדיא ענעבילבעג-ךבעל יד ןדרָאמ

 "ַאװָאדול ַאימרַא , רעטעּפש ןוא "אווָאדול ַאידרַאװג , עקניל יד קיטעט

 -ָאדאר ןוא רעצלעק ,רעוועשטראּפ ,רענילבול) ןטנגעג עטמיטשַאב ןיא

 ךָאנ זיא ָאד .ןעייר עריא ןיא ןדיא ןעמונעגפיוא טָאה יז ןוא ,(רעמ

 סָאװ ,"ןשטיידסקלָאּפ , עליוויצ ןופ הפנמ יד : אנוש א ךָאנ ןעמוקעגוצ

 | ,סיצַאנ יד רַאפ רַאּפשנָא רעקרַאטש א ןעוועג ןענעז

 רָאנ םעדנעוװעגנָא ןטיבעג יד ןיא ןבָאה רענַאזימרַאּפ עשידיא יד

 יד ןגעוו וליפַא ןעמולח טנעקעג טשינ ןוא קיטקַאט-סגנוקידייטרַאפ ַא

 טריזינַאנרָא ןבָאה'ס סָאװ ,ןשטייד יד ןגעק ןפירגנָא ןוא ןלַאּפנָא עטסיירד

 ,ןטיבעג-חרזמ יד ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד

 טָאה רעכלעוו ,ןילבול ןופ ץילבנרעטש לטָאמ טלייצרעד ,לשמל ,ױזַא

 ןיא רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד ןיא עילימַאפ ןייז טימ ןטלַאהַאבסיױא ךיז

 וצ ןײגסױרַא רימ ןגעלפ טכענ יד ןיא רָאנ, : ץילָאמסָא ןופ טנגעג רעד

 -- טניימעג טָאה ןייגסױרא סעדעי .רעגנוה רעזנוא ןליטש םירעוּפ יד

 יד ,ןכַאוװ-םירעױּפ יד ,ײצילַאּפ עשילוּפ יד ,ןשטייד יד .רַאפעגסנבעל

 עשיניארקוא) 'סעצווָאבלוב' יד ןופ סעדנַאב יד ,ַאװָאיַארק אימרַא'

 -סיוא ייז ןוא ןדיא יד ףיוא טרעיולעג ייז ןבָאה עלַא ,(ןטסילַאנָאיצַאנ

 ."טעגרהעג

 יד ןופ, ןענעז ,("ןײטשרעטָאל לאכימ ןופ תודע תיבג רעד טול

 יד ןיא טבעלעג 19421942 ןרָאי יד ןיא ןבָאה סָאװ ןדיא 0

 ."ץנלצנייא זיולב ןבעל ןבילבעג -- (טנגעג רענילבול) רעדלעוו רעילָאװ

 רענַאזיטראּפ-.ק .ַא ןופ ףמַאק-סגנוטָארסױא םעד ןגעו ןטקַאפ ליפ

 ןידרעמס ןופ ןאמרעל רעביא ןביג ,םירבח-ףמַאק עשידיא ערעייז ןגעק

 ןיא קעװַא םירבח ענייז טימ ןעמַאזוצ זיא רעכלעוו ,(ווָאלָאקָאס זיירק)

 רעבמעטּפעס ןטס22 םעד ,לטעטש ןיא הטיחש רעד ךָאנ רעדלעוו יד

 עשידנוב יד ; (1947 לירּפַא ןט9 ןופ ,שזדָאל ,"ָאװָאלס עשַאנ , ןיא) 2

 ,"ןילבול ןופ ךוב סָאד ןיא (6
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 -צעינָאק ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד ןגעוו עקדאלוו ןירעלדניברַאפַָאטעג

 עלַארטנעצ יד .ַא .א "רעױמ-ָאטעג ןטייז עדייב ןופ , ךוב ריא ןיא לָאּפ

 ןופ טכער סָאד טנעקרענָא טשינ ללכב טָאה .ק .ַא רעד ןופ גנוריפנָא

 ,רעדלעוו יד ןיא ןפמעק וצ טנַאה ןיא רעוועג טימ רענַאזיטרַאּפ עשידיא

 ןשידיא ןטימ ןעגנולדנַאהרַאפ עגנַאל טריפעג ךיז ןבָאה םעד ןגעוו ןוא

 "טימ טָאה ענליוו ןיא .ק .ַא יד .(117807 .ז ,2 .ב עז) טעטימָאק ןלַאנַאיצַאנ

 .ק .8 יד .רענַאזיטרַאּפ עשידיא ןרידיווקיל םייב ןשטייד יד ןפלָאהעג

 יד רעוועג ןייק ןבעגעג טשינ ןגָאזוצ עלַא ץָארט טָאה קָאטסילַאיב ןיא

 רערענַאיצקַאער רעד ןופ ןַאגרָא רעד ,"ץעינאש , .רעפמעק עשידיא

 ןשילױטַאק א ןופ גנואיצַאב יד זַא ,טרעלקרעד ןפָא טָאה ,"ַאגנַאלַאּפ,

 ַא ךיז רַאפ טכוז ןוא ָאמעג ןופ טפױלטנַא סָאװ ןדיא ַא יבגל קַאלָאּפ

 טָאה ץיצַאטיגַא עשיטמימעסיטנַא יד .אנוש ַא וצ יוװ ןייז ףרַאד גנומער

 ןופ ןטייהנייא עשירעטילימ יד טסולפנייאַאב ךיוא ןלַאפ עכעלטע ןיא

 טליּפשעג .ל .א יד טָאה ללכ ךרדב רעבָא .ס"ּפּפר ןוא .ל .ַא עקניל יד

 ענעבילבעגךבעל לָאצ עניילק יד ןעװעטַאר םייב לָאר עקיטכיוו ַא

 .רענַאזיטרַאּפ עשידיא

 גנולײטּפָא עטשרע יד עשרַאװ ןופ קעװַא זיא 1942 יַאמ ןט15 םעד

 -פיוא ןוא רעדלעוו רעװַאקרמעיּפ יד ןיא "ַאװָאדול ַאידרַאװג , רעד ןופ

 חטש ןפיוא ".וו .ג, רעד ןופ עּפורנ עשינַאזיטרַאּפ עטשרע יד טלעטשעג

 רעדלעוו יד ןיא קעװַא זיא טסוגױא ןיא ."טנעמנרעוָאגלַארענעג , ןופ

 טָאה סָאװ ,עּפורג עשידיא ערעפערג א (ןילבול זיירק) וװָאשעיבורח ןופ

 ןַאד ךיז טָאה סָאװ "ַאװָאדול ַאידרַאװג , רעד טימ ןטקַאטנָאק טכוזעג

 ןופ ןעמ טָאה ןיהַא .רעדלעוו רענילבול יד ןוא ןריזינַאגרָא ןבױהעגנַא

 ןיא טּפַאכעג ןעמ טָאה ליפ רעבָא ,ןשטנעמ ןקיש ןבױהעגנָא ָאטעג

 עּפורג יד טָאה 1942 רעבמעטּפעפ ןיא ,דלַאװ םוצ געוו ןפיוא ןַאגַאװ

 עלא ןענעז אנוש ןטימ םיוטשנעמַאזוצ ַא ןיא .ןָאזרעּפ 70 טלייצעג

 .(םיױטשנעמַאזוצ ןופ גָאט רעד יונעג טנַאקַאב טשינ זיא'ס) ןעמוקעגמוא

 "רורד , ןופ םירבח ןעוועג ןענעז עּפורג רעד ןופ רעדילגטימ עטסניימ יד

 ."ריעצה רמושח,, ןוא

 עשיצולח יד ןבָאה עּפורג רעוװָאשעיבורה רעד ןופ םוקמוא ןכָאנ

 50 ןופ עּפורג עיינ 8 ןריטורקער ןבױהעגנָא ָאמעג רעד ןופ ןטנעמעלע

 םעיינ ַא ןיא טקישעגסױרַא יז ןוא "רורד , ןופ ןוא צ"הושה ןופ םירבח

 זיא ץּפורג רעד ןופ לרוג רעד ךיוא .רעדלעוו רעשטירזעמ יד ןיא טרָא

 .רעקידרעירפ רעד ןופ סָאװ ,רעבלעז רעד ןעוועג
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 םָאװ ,ףעלַא ןושרג ןופ גנוריפ רעד רעטנוא םירבח-ר.ּפ .ּפ עּפורג ַא

 קיטעט ןעוועג זיא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב טריזינַאגרָא ךיז טָאה

 קסנַאק ,םָאדַאר ןופ טנגעג רעד ןיא רעטעּפש ,עצירג ןופ טנגעג רעד ןיא

 .קצעיװָאזַאמ-קסנימ ןוא

 ןיא קימעט ןעוועג ןענעז ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיא עקרַאטש

 ןבילקעגסיוא סיצַאנ יד ןבָאה ןָאיַאר רענילבול .טקירטסיד רענילבול

 ןמנעמירעּפסקע עשידיא-יטנַא ערעייז רַאפ ץַאלּפ ןטסטבילַאב םעד טלַא

 טכַארטַאב סיצַאנ יד ןבָאה ןלַאװק עשיצַאנ םיול .םיעותעת םישעמ ןוא

 -חרזמ ןופ עיצַארטנעצנָאק עשירָאטסיה יד יוװ ןָאיַאר ןקיזָאד םעד

 סנטצעל ,"תוצרא עברא דעו, ןופ ץַאלּפציז רעד ןעוועג זיא ָאד ,.םוטנדיא

 טוואורּפעג סיצַאנ יד ןבָאה ָאד .וו .ַא .א "ןילבול ימכח תבישי, רעד ןופ

 -נערב רעד ןעוועג רעטעּפש זיא ָאד .?טָאוװרעזער , ןשידיא םעד ןפַאש

 ןטשרעמוצ סיצַאנ יד ןבָאה ָאד ."דראהנייר ץעיצקַא, רעד ןופ טקנוּפ

 ,םעלבָארּפנדיא ןופ "גנוזיילדנע, רעייז ןריזילַאער טלָאװעג

 ָאטעג רענילבול רעד ןיא טכַארבעג ןעמ טָאה 1940 רעטניוו ןיא |

 ןיא .שילאק ןוא שזדָאל ןופ ןדיא ענעבירטרַאפ ןטרָאּפסנַארט עסיורג

 לירּפַא ןיא .ןדיא 90,000 בורק טניואוועג ןַאד ןבָאה ָאטעג רענילבול

 ןדיא 4,000 ענעבילבעג יד ןוא טרידיווקיל ןרָאװעג ָאמעג יד זיא 2

 ."יקסרַאטַאט ןאדיימ , ןופ חטש ןגנע ןפיוא טקַאּפעגּפױנוצ ןרָאװעג ןענעז

 ןרעוו וצ טנעמנרעווַאג-לארענעג ןיא ָאטעג עטשרע יד ןעוועג זיא ןילבול

 ןופ ןדיא עלַא טרידיווקיל ןעמ טָאה 1942 טסברעה ןיא .טרידיווקיל

 ןפָאלטנַא ןַאד ןענעז ןדיא ליפ .ץעשזלעב ןייק טקישרַאפ ייז ןוא ןָאיַאר

 ,ײרָאנליב ,וָאכעלעשז ,עװַאדָאלװ ,ועשטרַאּפ ןופ רעדלעוו יד ןיא

 .ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ןפַאשעג טרָאד ןוא .ַא .א ַאצילָאמסָא

 ןייז ןיא טָאה קנַארפ סנַאה ןלױּפ ןופ רָאטַאנרעבונילַארענעג רעד

 ןופ טכיראב םעד 1942 רעבמעצעד ןט7 םעד טריטָאנרַאֿפ ךובנָאט

 ,ןרָאמַאנרעבוג יד ןופ גנוציז רעד ףיוא טקירטסיד רענילבול ןופ רענרעצ

 8 טַאהעג ןײמעגלַא ןיא הליחתכל טָאה עכלעוו ,עיצקַא-ןדיא יד, זַא

 ןכָארבעננייא ןכָאװ עטצעל יד ןיא רעדייל ךיז טָאה ,ףױלרַאפ ןטוג

 ןיא סָאטעג יד ןופ ןפָאלטנַא ןדיא לייט רעסיורג ַא זיא טַאטלוזער ןיא

 ,(* "סעדנַאב יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז ןוא ןיירַא רעדלעוו יד

 ןיהואוו ץַאלּפ רעד ןעוועג ןילבול זיא ,1940 רַאונַאי ןופ קידנבײהנָא

 ןרענאלךעגנַאפעג יד ןופ ענעגנַאפעג-סגירק עשידיא טקישעג טָאה ןעמ

 יָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןופ גָאטרָאי ןטנעצ םוצ+ 7
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 רעד .ןַאמ 10,000 ייב ןעגנערב ןיהַא טפרַאדעג טָאה'מ .דנַאלשטיײיד ןיא
 ןענעז ליפ ןוא ןעמענפיוא עלַא טנעקעג טשינ ייז טָאה רעגַאל רענילבול
 רעטרעדנוה .עלַאיב ,ןיזדַאר ,וװעשטרַאּפ ןייק םופוצ ןרָאװעג טקישעג
 ןעמ טָאה ליפ .ןשרַאמ-טיוט עקיזָאד יד ייב געוװ ןיא ןלַאּפעג ןענעז
 .געוו ןפיוא ןוא סרעייש ןיא ןסָאשרעד

 .מריזינַאגרָא ענעגנַאפעג-סגירק יד ךיז ןבָאה 1942 רעמוז ןטימ ןיא
 ייז ןשיווצ ,עּפורג עטשרע יד ןפָאלטנַא זיא 1942 רעבָאטקַא ןטס28 םעד
 ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעבורג ןוא שטיװָאנַאגַאק ,רעגעי
 ןענעז רעטעּפש .ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןפמַאק עקידרעטעּפש יד
 ןפָארמעגפיונוצ ךיז רעדלעוו יד ןיא ןבָאה ייז .ןּפורג 2 ךַאנ ןפָאלמנַא
 עּפורג ַא ןפַאשעג ןוא ךעלטעטש עטרידיווקיל יד ןופ ענעֿפָאלטנַא טימ
 ןעמונעגרעביא גנוריּפנָא יד טָאה שטיװָאנאגַאק ןופ טיוט ןכָאנ .100 ןופ
 ןסָאלשעגנָא רעטעּפש ךיז טָאה עּפורג רעד ןיא .("קעטעימ ,) רעבורג
 -נעשרעק יכדרמ ןופ טריפעגנָא ,ווָאשוקרַאמ ןופ ענעפַאלטנַא עּפורג א
 ןעמָאנ ןרעטנוא רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא עּפורג יד .("קענישטראמ ,) טַאלב
 רעױּפ ַא ייב ןטלַאהַאבסױא טייצ עסיוועג א ךיז טָאה יז לייוו ,"ןקַאזַאק,
 ןיא קעווא זיא עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעדנַא ןַא ,קַאזָאק ןעמַאנ ןרעטנוא
 .ווָאטרַאבול ייב ,עװָאלזָאק ןופ רעדלעוו יד

 אימרַא, יד ןריזינַאגרָא ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,1943 רעמוז ןיא
 טָאה ,יקסרעימישז אאלָאר לַארענעג ןופ גנוריפ רעד רעטנוא "ַאװָאדול
 -אלּפ אילימע .נ .א עּפורג-ןענַאזיטרַאּפ , ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב עּפורג יד
 ןופ טריּפעגנָא ןרָאװעג ןוא ,ןירעפמעק עשילוּפ עטסואווַאב א ,"רעט
 לעּפַאב ַא ןעמוקאב עּפורג יד טָאה 1944 רַאורבעּפ ןיא .רעגעי השמ
 ןפ עזאב רעד וצ רעדלעוו רעוועשטראפ יד וצ ןרישרַאמוצסױרַא
 .(ןַאּפשנירג) "ליכ, ןַאטיּפַאק

 וועשטראפ ןופ טנגעג רעד ןיא ןענַאטשטנַא זיא עּפורג-ןַאּפשנירג יד
 יז ,ןַאמ 120 טלייצעג ןיוש יז טָאה םישדח עטשרע יד ןיא .1942 ףוס
 -סגירק עשיסור ענעּפָאלטנַא ןופ עּפורג ַא םימ טקיניײארַאפ ךיז טָאה
 גנולײטּפָא עט4 יד סלַא ןסָאלשעגנָא רעטעּפש ךיז טָאה יז .ענעגנַאפעג
 ןַאטיּפַאק דיא רעד ןעוועג זיא רעריפ סנעמעוו ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ןופ
 טייז רענעי ןופ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,(המקנ) "ַאטסמעז , ,יקצינטַאקס
 רעד ןעוועג זיא רעטערטראפ ןייז ןוא תוחילש-רענַאזימרַאּפ ַא ןיא גוב
 .(קעלָאב) ףעלַא עשרַאװ ןופ ןַאזיטרַאּפ רעשידיא רעטנַאמרעד-רעירפ
 ווָארטסָא םורַא טרירטנעצנַאק רעטעּפש ךיז טָאה דַאירטַָא רעקיזָאד רעד
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 -רַאּפ ןופ טָאטשטּפױה , ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא סָאװ ,ווָאטרַאבול ייב
 ."רענַאזימ

 טלָאװעג טָאה רע ןיהואוו ,ץלעק ןייק געוו ןפיוא ןלַאפעג זיא רעגעי
 יד ןריזינַאגרָא ןפלעה וצ ,ןטסיטושַארַאּפ עשיסור ייווצ ןריפרעבירַא
 ןבָאה 1944 ץרעמ ןיא .טנגעג רעצלעק רעד ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ
 טריפעגרעכירַא וועשטראּפ ןופ טנגעג רעד ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד
 רעריפ יד ןופ ןאמענַאה ןוא ןיקסווַארָאמ-ַאקבוסָא טייז רעשיסור רעד ףיוא
 ןופ רעריפ יד ןופ ַאקלומָאג ןוא ןיקסלַאכיּפס ןוא .ס .ּפ .ּפ עקניל יד ןופ
 ךרודא ןענעז ייז .עװקסָאמ ןייק רעטייוו ןקיש וצ ייז ידכ .ר .ּפ .ּפ רעד
 עדאיליפעד א ןעמוקעגרָאּפ זיא 1944 יַאמ ןט1 םעד .םולשב געװ םעד
 רעכלעוו ,יקסרעימישז אאלָאר לַארענעג רַאפ ןעגנולײטּפָא 4 עלַא ןופ
 .רענַאזימרַאּפ עשידיא יד טביולעג קרַאטש טייהנגעלעג רעד ייב טָאה

 600 ייב טייצ רענעי וצ ןעוועג ןענעז ןָאיַאר רעוועשטראּפ ןיא

 ןזיב שזרפעיוו ןופ .ןקַאלָאּפ ןוא ןדיא 200 ןוא ,ןסור 400 ,רענַאזיטרַאּפ
 ןבָאה ןשטייד יד .ןָאיַאר-רענַאזיטרַאּפ רענעסָאלשעג 8 ןעוועג זיא גוב
 8 ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא רעמעּפש .ןעמוקוצניירַא ןיהַא טגַאװעג טשינ
 אקסװװעלישַאו ַאדנַאװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא טײהנײא-רענַאזיטרַאּפ ץיינ
 ןפרָאװעגּפָארַא ךיוא טָאה'מ .ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשיטץעווָאס ךיוא ןוא
 רעשידיא ןופ עמדמערפעגּפָא ןוא ןדיא ליפ ייז ןשיווצ ,ןטסיטושַארַאּפ 0
 ןייגוצרעבירא לעפַאב א ןעמוקעג זיא 1944 יַאמ ןיא .גנומַאטשּפָא

 יד טרַאװרעד ןַאד טָאה ןעמ .לסייוו רעד זיב רעדלעוו רעוװָאנַאי יד

 -וצ םלָאזעג ןבָאה ןדרַאגנַאװַא עשיסור יד ןוא ,עוויסנעּפַא עשיטץעווָאס

 טלָאזעג ןבָאה ןענָאילַאמַאב עשינַאזיטרַאּפ יד .?סייוו רעד וצ ןעמוק

 ןלעװ סָאװ ,םיחטש עשילױּפ יד רעביא טפַאשרעה יד ןעמענרעביא

 ןשטייד יד טימ טכַאלש רעסיורג א ןיא .ןטעוװָאס יד ךרוד ןרעוו טײרּפַאב

 עיינ 8 ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש .טגיזַאב ןרָאװעג עטצעל יד ןענעז

 קירוצ ןייג טזומעג ןבָאה ןענַאילַאטַאכ-רענַאזיטרַאּפ יד ןוא ,טכַאלש

 .(יקצינטמָאקס) "אטסמעז, ןלַאפעג זיא ןַאד .רעדלעוו רעוועשטראּפ יד וצ

 עשינַאזיטרַאּפ עסיורג ַא ףליח וצ ןעמוקעגנָא זיא טייז רעשיסור רעד ןופ

 ,ארבס ַא) יקסווָאנַארַאב לַארענעג ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא גנוליײטּפָא

 ןופ רעצישַאב , ןפורעגנָא ךיז טָאה רע .דיא 8 ןעוועג ךיוא זיא רע זַא
 טכיירגרעד ןאד טָאה ןָאיַאר םענעי ןיא רענַאזיטרַאּפ לָאצ יד .("ןדיא
 .2,000 ֹוצ

 ןשימץעװָאס ןופ גנורעטנענרעד רעד טימ עגַאל יד ןרָאװעג זיא רעגרע
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 קרַאטש ןוא רעדלעוו יד טלגנירעגמורַא ןַאד ןבָאה ןשטייד יד .טנָארּפ

 ןופ .יימרא עטיור יד ןירַא זיא ךעלדנע .רענַאזימרַאּפ יד טגלָאפרַאפ

 ןבעל ןבילבעג ןענעז רעדלעוו רעוועשטראּפ יד ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד

 .רעדניק ןוא םינקז ,ןעיורפ 200 ייב -- רענַאל-עילימַאפ ןיא .ןדיא 120 ייב

 .("ןעגנונכייצסיוא עכיוה ןעמוקַאב ןבָאה רעפמעק עשידיא ליפ

 -רַאפ ןיא ןדיא טלקיװטנַא ךיוא ןבָאה טייקיטעט עשינַאזיטרַאּפ ַא

 ןוא ןקַאלָאּפ ןבָאה םָאדַאר ןיא ,ןלױּפ ןיא ןענָאיאר ערעדנַא ענעדיש

 ףיוא ןלַאפנָא ליפ 1942 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא טריפעגכרוד ןדיא

 -ץג זיא 1942 ילוי ןיא .ַאקטַאברַאג ךרוד ןּפיול ןגעלפ סָאװ ,ןגוצ-רעטילימ

 וצ ךיז (ענשטָאּפָא ייב) אציבעשזד ןיא ָאטעג רעד ןופ ןדיא לָאצ ַא ןענול

 ןעמונענוצ ןבָאה ייז .ל .א רעד ןופ רעפמעק עקיטרָא טימ ןדניברַאפ

 -ןדוי ןיא טריקסיפנָאק ןוא ײצילַאּפ "רעיולב , רעשיליוּפ רעד ייב רעוועג

 .ץיצובירטנַאק ַא יו ןשטייד יד ןלָאצַאב וצ טמיטשַאב טלעג טאר

 ןדיא 1,000 רעדלעוו יד ןיא ןפָאלטנַא ןענעז וװַאלסישזדיואוו ןיא

 יד ןיא טקישרַאפ ןרעוו וצ טריטסערא ןרָאװעג ןענעז סָאװ 4,000 ןופ

 רענַאזימרַאּפ עשידיא ןבָאה (107-106 .זז) עציליּפ ןיא .ןרעגַאלסטעברַא

 ןרָאװעג ןענעז ייז .ר .ּפ .ּפ רעד ןופ רענַאזימרַאּפ יד טימ טרירעּפָאָאק

 רענַאזיטרַאּפ יד .םולב ,טַאר-ןדוי ןופ רעציזרָאפ ןכרוד ןפלָאהענסױרַא

 יד ןופ ייס ןוא טָאטש רעד ןיא ןדיא יד ןופ ייס עציטש ןעמוקַאב ןבָאה

 | .רעפרעד עקימורַא יד ןיא םירעיױוּפ

 ןיא ןענַאטשעג ןענעז שזרעימַאדנַאס ייב ןּפורגספמאק עשידיא יד

 ץשידיא .ק .א עטכער יד טפמעקַאב ןוא .ל .א רעד טימ טקַאטנַאק

 ץעיװָאלדיש ןופ רעדלעוו יד ןיא טפמעקעג ךיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ

 ןפָאלטנַא ןענעז םָאװ ,רעפמעק 60 .רעדלעוו רעוװָאנגידנעס יד ןיא ןוא

 טריזינַאגרָא ןבָאה ,ווָאכָאמסנעשט ןיא ָאמענ רעטעטכינרַאפ רעד ןופ

 -צעינָאק ןופ טננעג רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןּפורג עכעלטע

 -ידרָאָאק ןשידיא ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ןענעז ןּפורג יד .לָאּפ

 םיחילש טקישעג ייז וצ טָאה סָאװ ,עשרַאוו ןיא טעטימָאקזעיצַאנ

 ןוֿפ העידי עטצעל יד .(ַאקציװַאס ַאשירַאמ עשילוּפ יד ןוא עקדאלוו)

 ןוא ןשטייד) ןרעייפ 2 ןשיווצ ךיז ןעניפעג רימ , :טעטיױלעג טָאה ייז

 יד -- יקסרָאקיש -- טניימעג) "ארָאקיש זיא רעטסגרע רעד .(.ק .8

 -סיוא ןרָאװעג זיא ןדיא יד ןופ ליימ רעסיורג ַא .(.ק .8א ןופ ןשטנעמ

 יזז 'ב "םידוהיה םיניטרּפה רפס,א ,טנמנרבוג לארנגה תמדא לע ,ןמסורג הקייח 8

171 
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 םעד ."לעשזרָא , עּפורגירענַאזיטרַאּפ רעשיליוּפ רעד ךרוד טעדרָאמעג

 -רענַאיטרַאּפ עשידיא .רעפמעק 15 רָאנ טבעלעגרעכיא ןבָאה גירק

 ליפ ,ןלױּפ ןופ ןטנגעג ערעדנַא ליפ ןיא טריטסיסקע ךיוא ןבָאה ןּפורג

 טנעקעג ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענעז ןּפורג עשידיא

 -רַאפ ןופ דרָאמ ןופ ןברק א ןלַאפעג ןענעז ןּפורג ליפ .ןפמעק ןביײהנָא

 ןּפורג ליפ .רעזייווגעוו עטשרמולכמ יוװ ןעגנַאגעגנָא ןענעז סָאװ ,רעטער

 ןייק ןבילבעג טשינ זיא'ס ןוא ,טעטכינרַאפ ןרָאװעג ןוא טפמעקעג ןבָאה

 ,עטכישעג עשיאָארעה רעייז ןלייצרעד לָאז סָאװ ,תודע רעקידעבעל ןייא

 ןוא .ל .8 רעד ןיא רעפמעק עשידיא ליפ ןעוועג ךיוא ןענעז סע

 .םַאמשּפָא ןשידיא רעייז ןטלאהַאבסיױא ןבָאה סָאװ .ק .א רעד ןיא ןליפַא
 ןטנַאדנעמָאק יד ןופ רענייא ,יקציװָאטַאמ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 טסוגיוא ףוס ןלאפעג זיא רע .עשרַאװ ןיא דנַאמשפיוא םעניײמעגלַא ןופ

 בַאטש ןיא ,16 עטערפ ףיוא ןלַאפעגּפָארַא זיא סָאװ לענּפַארש ַא ןופ 4

 רע .טסינומָאק א ,טַאקָאװדַא ןא ןעוועג רעירפ זיא רע .ל .ַא רעד ןופ

 ןשידיא ןופ םרעטנעצ-ספליה יד ןופ םענייא טריפעגנָא ךיוא טָאה

 -נָא ךיוא ךיז טָאה רע .טייז רעשירַא רעד ףיוא טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ

 ,לארשי-ץרא טימ ןריסערעטניא וצ ןביוהעג

 טכעלטנפערַאפ ןָאדנָאל ןיא גנוריגער עשילױוּפ יד טָאה 1943 ףוס

 ןבָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשידיא 6 ןגעוו טכירַאב ַא

 זיא ייז ןופ עטסקרַאטש יד ןוא ,עדעי ןשטנעמ 500 זיב 80 ןופ טלייצעג

 שדוח ןייא ןיא טָאה עּפורג עקיזָאד יד .ןילבול זיירק ןיא קיטעט ןעוועג

 ןענישרעד רעדיוו זיא 1944 בײהנָא .ןקירב 6 טרעטשעצ --- 1943 ילוי --

 גנוקראטשראֿפ רעד ןגעוװ ןזיירק-סגנוריגער עשילױּפ ןופ גנודלעמ ַא

 גנודלעמ עקיזָאד יד .,ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעשידיא רעד ןופ

 יד ןרעטשעצ סָאװ ןּפורג-רענַאזימרַאּפ עשידיא ןגעװו טלייצרעד טָאה

 ןרָאװעג טקרַאטשרַאּפ ןענעז ןּפורג עקיזָאד יד .ןגעוו-לעטשוצ עשטייד

 .ןרעגאלעיצַארטנעצנָאק ןופ ענעפָאלטנַא ךרוד

 -רעטנוא רעד ןופ רידנַאמָאק רענעזעוועג רעד ,יקסרעימישז ַאלָאר

 -ילוּפ רעד ןופ רידנַאמָאק-טּפױה רעד ןוא ?ַאוָאדול ַאימרַא, רעשידרע

 ,ףםלא .ג לענָאלָאק וצ ווירב א ןבירשעגנ טָאה ,גירק ןכַאנ ײמרַא רעש

 ןגעוו ,גירק ןכָאנ רענַאזיטרַאּפ עשידיא ןופ דנַאברַאפ ןופ רעציזרָאפ םעד

 טפמעקעג ןבָאה עכלעוו ,רעדלעוו יד ןיא רעפמעק עשידיא רעטנזיוט

 ,(* רענַאזיטרַאּפ עשיליוּפ יד טימ ןעמַאזוצ

 ,21 .ז ,טרָאד (9
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 ש טיווָאנַאגַאק השמ

 ןרידנַאמָאק ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא ןדיא

 רעדלעוו יד ןיא

 "גידַאב עלַאמרָאנ ייב ןטלָאװ עכלעוו ,ןדלעה סױרַא ןפור ןטייצ עשימרוטש

 ןשטנעמ סע ןענעז ךעלנייועג ,טקרעמַאבמוא ןבעל רעייז ןעגנַאגעגכרוד ןעגנוג
 .ויטַאיציניא ןוא ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא ,עיגרענע ,טנעמַארעּפמעט טימ

 ןעמענ עכלעוו ,יד ייז ןענעז גנורעדורעצ ןוא זיורבפיוא ןופ תופוקת ןיא
 גנולקיװטנַא ןוא ףיול ןיא ,ןײרַא טנַאה רעייז ןיא ןשינעעשעג יד ןופ רעדור םעד
 ,םורַא ןצנַאג ןרעביא ךיז ןבייהרעד ןוא סיוא ייז ןסקַאװ ןשינעעשעג יד ןופ

 סרעגייל-ןייטשטנורג ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןשיווצ ןעוועג ןענעז ןדיא יד
 ןוא ןענָאיַאר ןוא סעשטשוּפ ענעדישראפ יד ןיא גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ

 ןביוהעגנָא ,םילוגלג ןוא סעזַאפ עריא עלַא ןיא עקנַאזיטרַאּפ יד טכַאמעגטימ ןבָאה
 עטרעװַאשזרַאפ עטלייצעג טימ סעּפורג עקידנטיידַאבמוא ןעוו ,טייצ רעד ןופ
 ףיוא יירשעג-"ַארוה; ַא טימ ןפרַאװ שינרעטצניפ-טכַאנ רעד ןיא ךיז ןגעלפ ןסקיב
 רעד ןיא טקידנעעג ןוא קינַאּפ ןוא טיוט ייז ןשיווצ ןעייז ןוא ןענָאזינרַאג עניילק
 -סקלָאפ רעזעידנַארג ַא ןיא ןסקַאװעגרעדנַאנופ ךיז זיא עקנַאזיטרַאּפ יד ןעוו ,טייצ
 -ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ךרוד טריטקורטסניא ןוא טנּפָאװַאב טוג ,גנוגעווַאב

 ,גנוטייל
 ןעמוקעגרָאפ ןענעז עניַארקוא ןוא דנַאלסור-סייו ןיא תוטיחש עסיורג יד

 -מורַא ךיז ןבָאה רעדלעוו יד ןיא ןעוו ,1942 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא רקיעב
 ,גנולגנירמורַא רעד ןופ ענעבילבעגרעביא ,ןסור ענלצנייא זיולב טיירדעג

 -עדור ןיא ןעמוקעג ןענעז (זיירק רעמינָאלס) ןישטערעד ןופ ןדיא יד ןעוו

 ןבָאה ,(1942 יַאמ ןט-22) הטיחש רעסיורג רעד ךָאנ ,רעדלעוו רענזישטשוװָארבָאד
 טימ שארב ,ןסור עטנּפָאװַאב-בלַאה ,סעּפורג עקיטשינ ,עניילק ןפָארטעג טרָאד ייז

 עטסנרע ןייק ןעמונעגפיוא טינ ןַאד זיב ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,טַאלוב ןוא קַאלוב
 .סעיצַארעּפָא-ספמַאק

 רענַאשטיּפיל רעד ןיא ןבָאה ָאטעג-לטעשז ןופ ןדיא ענעפָאלטנַא טרעדנוה יד

 "סרעמענ-המקנ, יד ןופ ןעייר ערעטיש יד ןיא טולב שירפ ןסָאגעגנײרַא עשטשוּפ
 .ויטַאיציניא-ספמַאק ןוא טעברַא רעטקרַאטשרַאפ וצ סלוּפמיא םעד ןבעגעג ןוא

 ןבָארג םייב דנַאטשרעדיװ ןכָאנ ןפָאלטנַא ןענעז ןדיא קילדנעצ עכעלטע ןעוו
 עשטשוּפ רעשטַאנ ןיא ייז ןבָאה ,ןודַאר לטעטש ןיא גָאט-הטיחש ןיא רעבירג יד
 טנעמַאדנופ םעד טגיילעג ןבָאה ייז ןוא ,ןסור עקידנעקנָאלב עקינייא ןפָארטעג
 ,*לָאמָאסמָאק יקסנינעל, ,עדַאגירב רענעסקַאװעגסיוא-רעטעּפש רעד ןופ

 יד רעביא טעקנָאלבעגמורַא גנַאל םישדח טָאה עפורג סיקסלעיב היבוט

 ןפָארטעג ךיז טָאה יז זיב ,ןָאיַאר רעקדורגָאװָאנ ןיא רעדלעוו יד ןופ ןתובחר
 ןעמענרעטנוא ןביוהעגנָא ןעמַאזוצ ןוא עּפורג רעשיסור סָאקנעשטַאּפ רָאטקיװ טימ
 אנוש ןגעק סעיצַארעּפָא-ספמַאק
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 רעשטיוועינַאמ ןופ ןדיא .דנַא .א ןייטשיילב ףסוי ,רעברָאל בד ,לבייווצ ףסוי
 -ַאב ,יילָאקימ קישטשינָאק טסיױויטקַא ןשיטעװָאס םעד ןקריװַאב (ןילָאװ) ןָאיַאר
 ךיז טלַאהַאב רעכלעוו ,"קורקא םינָאדוװעסּפ ןרעטנוא עקנַאזיטרַאּפ רעד ןיא טנַאק
 ןדנירג רעדלעוו יד ןיא ןײגסױרַא ייז טימ ןעמַאזוצ לָאז רע זַא ,םירעיוּפ ייב סיוא
 דַאירטָא םעד ןופ סרעדנירג יד ןעוועג עקַאט סָאד ןענעז יז .דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ַא

 יד ,רעשידיא-ןייר ַא טעמכ ןעוועג טייצ רעטשרע רעד ןיא זיא רעכלעוו ,"קורק,
 ןייטשלדע עשימ טימ עּפורג עשידיא (ןילָאװ) רעדלעוו רעקרָאבול יד ןיא ענעמוקעג
 "רַאּפ עשיסור טימ ןעמַאזוצ טריזינַאגרָא ,(ןילָאװ) ָאטעג רעקסרואווָאּפ ןופ ,שארב
 ,(גנוקינייארַאפ סעיטַאב ,יקסנירב .קלָאּפ .גירב) *ןיכוטרַאק; דַארטָא םעד רענַאזיט

 טעטימָאק רעמינָאלס רעשיטסישַאפיטנַא רעד טָאה 1942 לירּפַא עדנע ןיוש
 -עשטלָאװ ןיא רעדלעוו רעקווָאלַאפַאר יד ןיא ןדיא עּפורג עטשרע יד טקישעגסױרַא

 םייב עּפורג עשידיא עט-51 יד טעדנירגעג ןוא (םינָאלס ןופ מ"ק 20) ערָאנ
 ,?סרָאשטש; דַאירטָא

 -- םינָאלס ,דיא רעשיסור ַא ןקעטש ןבילבעג זיא ָאטעג רעקדורגָאװָאנ ןיא
 ןופ עּפורג ַא רע טריזינַאגרָא 1942 ץרעמ ןיא .ײמרַא רעטיור רעד ןופ רָאיַאמ ַא
 ,עשטשוּפ רעקָאבילַאנ ןיא קעוַא טייג ןוא ןַאמ 5

 יַאמ ןט-21 םעד ,(עדיל ייב) עיוויא ןיא הטיחש רעסיורג רעד ךָאנ דלַאב
 (ךָאלב עלעוו לדיימ סָאד ייז ןשיווצ) עכעלטנגוי ריפ ןופ עּפורג ַא טזָאלרַאפ ,2
 .עשטשוּפ רעקָאבילַאנ ןיא קעוַא טייג ןוא ָאטעג יד

 "גײרַא ןכָאנ ןוא ןיירַא טינ סָאטעג יד ןיא ללכב ןענעז עכלעוו ,ןדיא ןעוועג
 יב טקעטשרַאפ ךיז רעדָא ,רעדלעוו יד ןיא קעװַא דלַאב ןשטייד יד ןופ שרַאמ
 "לעוו ,סעקינבושי ןעוועג סָאד ןענעז רקיעב .םירעיוּפ ענעבעגעגרעביא ,עטנַאקַאב
 יד ןיא ךיז ןרירטנעצנָאק ןגעוו לעפַאב ןשישטייד םעד טגלָאפעג טינ ןבָאה עכ
 .סטכעלש עקידנעמוקנָא סָאד קידנליפרָאפ יו ,טעטשדןָאיַאר

 1941---1929 ןרָאי יד ןיא וויטקַא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןדיא ךיוא ןעוועג
 ,קידנסיוו ןוא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק ןוא עיצַארטסינימדַא רעשיטעווָאס רעד ןיא
 עטנַאקַאב וצ ןוא רעדלעוו יד ןיא קעװַא ךיילג ייז ןענעז ,ייז טרַאװרעד סע סָאװ
 ,םירעיוּפ

 רעלווָאק) ןיטאר ענימג רעד ןופ ןַאמ 15 טימ קעװַא זיא (לעווָאק) טילב ריאמ
 רַאפ ןריטסערַא םיא ןעמוקעג זיא ןעמ ןעוו ,1941 ילוי ןט-15 םעד (ןָאיַאר
 ןזיב עפורג-רענַאזיטרַאּפ רעשידיא ַא ןופ שארב טלעטשעג ךיז ןוא ,םזיױויטקַא
 ,ןָאניװגַאל דַאירטָא ןיא ךיז ןסילשנָא

 ןכָאנ דלַאב םימעט עקיבלעז יד בילוצ זיא ווָאנָארָאװ ןופ יקסווָאכוינָאק בקעי
 עצנַאזימ ףרָאד ןיא רעילָאטס סלַא ןטעברַא קעװַא ןשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא
 ,דלַאװ ןיא ןפיולטנַא ןענעק וצ לַאפ ןדעי ןיא ידכב ,(עשטשוּפ רעשטאנ)

 "נַאטס ףרָאד רעייז ןופ ןענעז יקסלעיב לאהשע ןוא עיסוז ,היבוט רעדירב יד
 ואוו ,רעדלעוו עקידנגיל-ייברעד יד ןיא קעװַא ךיילג (קעדורגָאװָאנ ייב) שטיוועיק

 רעייז ןדנירג ןזיב ,טרָא וצ טרָא ןופ קידנרעדנַאװ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה ייז
 ,דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ

 -טנַא ,ןענעז (שטיווָאנַארַאב) ַאינעג רעטסעווש ןייז ןוא יקסיװָאקלָאװ המלש
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 ןקעטש ןבילבעג ,ײמרַא רעטיור רעקידנטערטּפָא רעד טימ ןעמַאזוצ קידנפיול
 יטרַאּפ ןבױהעגנָא ןַאד ןופ ןיוש ןוא טנגעג רעװעליהָאמ ןיא גנולגנירמורַא ןיא

 .סרענלעז עשיסור ןּפורג עניילק טימ ןעװענַאז
 ןעוועג זיא עשטשוּפ רענַאשטיּפיל ןיא רענַאזיטרַאּפ עטשרע יד ןופ רענייא

 ןיוש ןזיוװַאב טרָאד ךיז טָאה רֶע .לטעשז ןופ סַאב םולש רערעל רעשידיא רעד
 ךורבסיוא ןטימ .ןעוועג טינ ךָאנ ללכב ןענעז רענַאזיטרַאּפ ןייק ןעוו ,1941 עדנע

 ןופ ןעייר יד ןיא טנַאנעטײל סלַא ךיז רע טניפעג ,גירק ןשיטעוװָאס-שטייד ןופ

 טלגנירעגמורַא רע זיא חרזמ ףיוא ןטערטּפָא ריא תעב .ײמרַא רעטיור רעד

 ןקעטש ןבילבעג זיא רע ןוא ןשטייד יד ךרוד גנולײטּפָא-רעטילימ ןייז טימ ןרָאװעג

 ןוא יקצעידַאר ןעמָאנ ןשילױּפ ַא רעטנוא ָאד טרירוגיפ רע .רעדלעוו יד ןיא

 ןָאיּפש סלַא טכַארבעגמוא) "וװָאלישָארָאװ דַאירטָא םעד ןיא ןיזורג סלַא רעטעּפש

 -רעביא טלָאװעג טָאה סַאב ןעוו ,ווָארַאקַאמ עיטעּפ רידנַאמָאק-דַאירטָא םעד ךרוד

 ליפ טָאה רע .(דַאירטָא ןשידיא סיקסנילּפַאק םענעפַאשעג-יינ םעד ןיא ןייג

 ,דַאירטָא ןשיסור ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ טקריוװעגטימ
 ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא ןרידנַאמָאק עשידיא עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא

 ,סַאלטַא לאיחי .רד ןעוועג זיא ןטײהנײא-רענַאזיטרַאּפ עשידיא

 ןיא ,שזדָאל ייב ערוג"יקצענרַאשט ןיא 1910 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע

 -ָארטסָאנ ןליוּפ ןיא ןוא (עילַאטיא) עינָאלָאב ןיא ןיצידעמ טקידנעעג רע טָאה 9

 ,םָאלּפיד ןייז טריציפ

 "סייו:ברעמ ןייק רע טפיולטנַא ,ןליוּפ ןייק שרַאמנײרַא ןשישטייד ןתעב

 רע ואוו ,(םינָאלס ייב) ענזישטשווָאלזָאק עלעטעטש ןיא ךיז טצעזַאב ןוא דנַאלסור

 יַאמ ןיא ענזישטשוװָאלזָאק ןיא הטיחש רעד תעב .רָאטקָאד סלַא טריציטקַארּפ

 עקירעי-17 ןוא רעטומ ,רעטָאפ :עילימַאפ עצנַאג ןייז ןעמוקעגמוא זיא ,2

 םיא ןעמ טָאה רָאטקָאד סלַא .ץוביק ןשידיא ןצנַאג ןטימ ןעמַאזצ ,רעטסעווש
 רענזישטשוװָאלזָאק) עילָאװ:סיורג ףרָאד ןיא טקישעגקעװַא ןוא ןבעל טזָאלעג

 ןופ .(רעדלעוו רענזישטשװָארבָאד-עדור ןופ טייוו טינ ךיז טניפעג סָאװ ,ןָאיַאר

 ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור סעּפורג עניילק עטשרע יד טימ ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה טרָאד
 עקימורַא יד ייב רעוועג ןגירק ייז ןפלָאהעג ןוא עטעדנואוורַאפ ערעייז טלייהעג
 ,רָאטקָאד סלַא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא רע עכלעוו ןשיווצ ,םירעיופ

 -ָאלטנַא ,עכעלטנגוי עּפורג ערעסערג ַא עילָאװ-סיורג ןייק ןָא טמוק סע ןעוו

 יד ןיא קעװַא ייז טימ סַאלטַא .רד טייג ,הטיחש רענישטערעד רעד ןופ ענעפ

 .רעדלעוו
 -ץעגּפָא ןדײשטנַא רעטקַארַאכ ןשיטקַאט ןופ ןוויטָאמ בילוצ טָאה סַאלטַא .רד

 ןעמונעגנָא ןוא עטָאר רעשידיא רעד ןופ רידנַאמָאק ןרעוװ וצ גַאלשרָאפ םעד ןפרָאװ
 דָאװזוװ ןטייווצ ןופ רידנַאמָאק .דָאװזוװו ןטשרע ןופ רידנַאמָאק ןופ ןטסָאּפ םעד רָאנ
 -- דָאװזוװו ןטירד ןופ רידנַאמָאק .(ןישטערעד) שטיװָאשּפיל והילא ןעוועג זיא
 ,(קסיװָאקלָאװ) יקסנעווָאק והילא רעטעּפש ,ןיבוש ,סוד ַא

 עשידיא יד ןופ רָאנ טינ טצעשעג ןוא טבילַאב ןעוועג זיא סַאלטַא ,רד
 .טפַאשדנַאמָאק רעשיטעווָאס רערעכעה רעד ןופ ךיוא רָאנ ,ןטַאדלָאס-רענַאזיטרַאּפ
 טנגעג רענעי ןיא סעיצקַא-ספמַאק עלַא ןופ רעבעג-לומיטס רעד ןעוועג זיא רע
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 רע ,טומ ןוא טייקנקָארשרעדמוא ,טייקטסיירד ןופ ליּפשייב ַא ןבעגעג ןיילַא ןוא
 ,ןײלַא ךיז ןופ רעמכָאנ ןוא רענַאזיטרַאּפ ענייז ןופ טרעדָאפעג סָאד טָאה

 עלַא ןיא טדערעג ןעמ טָאה טײקטגַאװעג-ספמַאק ןוא טייקשידלעה ןייז ןגעוו
 ןענעז ייז ואוו ,עטָאר ןייז ןופ ןשטנעמ יד .ןענָאיַאר עשינַאזיטרַאּפ ןוא סעשטשוּפ
 ןרעהעג סָאד ,ןפמַאק יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג לגוגמ טינ רעטעּפש
 ,דובכ ןוא ץלָאטש ןופ ךַאז ַא ןרָאװעג זיא עּפורג סעסַאלטַא .רד וצ

 ןענַאטשעג זיא דַאירטָא סקַאלוב ייב עטָאר רעשידיא רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא
 -דַאירטָא טינ ,ןיבוש טינ ,וָאילּפָאנָאק טינ רעבָא ,וָאילּפָאנָאק עילָאק סור רעד
 ןייק ןעמונעגרעטנוא טינ ןבָאה טַאלוב קינלַאשטַאנ-בַאטש ןוא קַאלוב רידנַאמָאק
 ןקיסקואוו-ןיילק םעד טימ ךיז ןטַארַאב ןוא ןסיוו םעד ןָא עיצַארעּפָא-ספמַאק םוש
 .רָאטקָאד ןשידיא

 ענעמוקַאב יד ךרוד טנפָאװַאב טפַאהרעטסומ עטָאר עשידיא יד טָאה רע
 טסולפנייאַאב ןוא ןגיוצרעד רענַאזיטרַאּפ יד טָאה רע .םירעיוּפ יד ןופ רעוועג
 "עג ךעלדימרעדמוא רדסכ טָאה רע ,המקנ ןוא ףמַאק ןקידחרשּפיזָא ןופ טסייג ןיא
 םענעסָאגרַאפ-קידלושמוא ןרַאפ סעדרָאה עשישטייד יד ןגעק המקנ ןעמענ וצ ןפור
 ןשידיא םעד ןריטיליבַאהער זומ ןעמ זַא ,טרזחעגרעביא ךעלרעהפיואמוא ןוא טולב
 ןדיא ןופ גנוטלַאה רעוויסַאּפ רעד בילוצ ןרָאװעג טכעוושרַאפ זיא רעכלעוו ,דובכ
 ,סָאטעג יד ןיא

 טייהנגעלעג רעדעי ייב סַאלטַא .רד טגעלפ -- ןסור יד ןזייװַאב ןזומ רימ;
 יו ,רעגרע טינ ןעמענ וצ המקנ יװ ,ןסייוו ןוא ןפמעק ןענעק ןדיא זַא -- ןגָאז
 ,?רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד

 רעשידיא רעד ןופ טײקיטעט-ספמַאק רעצנַאג רעד ךרוד טלָאװעג טָאה רע

 ,םינדחּפ ןענעז ןדיא זַא ,ןפמעק טינ ןענעק ןדיא זַא ,עדנעגעל יד ןעיירטשעצ עטָאר
 ,םעד ךָאנ טשרע ןשטנעמ זיולב ןעמונעגנָא דַאירטָא ןייז ןיא רע טָאה םעד בילוצ
 עדעי טיירג ןענעז ייז זַא ,ןבַאגפיוא-ספמַאק עקינייא תעב ןזיװַאב ןבָאה ענעי יו
 .ךַאז רעקילייה רעד רַאפ ןברַאטש וצ טונימ

 ךיוא רָאנ ,עטָאר עשידיא ןייז רָאנ טינ רעװעג טימ טגרָאזַאב טָאה רע
 רעשינכש רעד ןיא דַאירטָא ןשידיא סיקסנילּפַאק טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ןפלָאהעג
 יד רעוועג ליפ ןגָארקעג ךיוא ןבָאה םיא קנַאד ַא ןוא ,עשטשוּפ רענַאשטיּפיל
 ,דַאירטָא סקַאלוב ןופ רענַאזיטרַאּפ עשיסור

 -עּפָא-ספמַאק ענעמונעגרעטנוא עלַא ןופ רָאטַאיציניא רעד ןעוועג זיא רע
 -גולעג יד ןיא ןעמונעג-לייטנָא רעפמעק סלַא ןיילַא ןוא טנגעג רענעי ןיא סעיצַאר

 טסוגױא ןט-10) ןישטערעד ןיא ןענָאזינרַאג עשישטייד יד ףיוא ןלַאפנָא ענעג
 -ָאטקָא ןט-8) עקסרָאװַאי-עדור ,(1942 רעבמעטּפעס ןט-5) ענזישטשווָאלזָאק 2
 ןרעביא קירב עקיטכיוו-שיגעטַארטס ַא ןענערברַאפ וצ עיצקַא רעד ןיא ,(1942 רעב
 תעב ןַאלּפָארע ןשישטייד ַא ןּפַאכרַאפ םייב ,(1942 טסוגיוא ןט-15) ןַאמעינ ךייט
 ַא ןיא ךיוא יו ,(1942 רעבמעטּפעס ןט-28) ךיז ןזָאלּפָארַא םענעגנואווצעג ַא
 (1942 רעבמעטּפעס ןט-15) ןשטייד יד ןופ עיצידעּפסקע-ףָארטש רעד ןגעק ףמַאק
 ,(1942 רעבמעצעד) עװַאלבָא רעסיורג רעד תעב ןוא

 ןטפַאשנגייא ענעריובעגנייא טימ ,רָאטַאזינַאגרָא רעקידנצנעלג ַא ,דלעה ַא
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 טימ טמעטָאעג ןצנַאגניא טָאה רעכלעוו ,דיא רעקיצרַאה ַא ,רידנַאמָאק ַא ןופ
 ,קלָאפ ןשידיא םעד דובכ טפַאשרַאפ רע טָאה --- ןליוו-המקנ ןוא טסול-ספמַאק
 ןוא רענַאיטרַאּפ עשיסור יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןדיא ןופ עדריוו יד ןביוהעג
 .סרעפמעק סלַא ןדיא וצ גנולעטשנייא רעייז ןרעדנע וצ ייז ןעגנואווצעג

 -ןײמעגלַא רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא סלַא ןטסנידרַאפ עסיורג ךיוא טָאה רע
 טָאה גנוריגער עשיטעווָאס יד ,ןענָאיַאר ענעי ןיא עקנַאזיטרַאּפ רעשיטעווָאס
 טָאה ןוא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ענייז טצַאשעגּפָא

 גנונכייצסיוא רעטסקידובכב רעד טימ טיוט ןשידלעה ןייז ךָאנ טניױלַאב םיא
 רעסיורג רעד תעב ףמַאק ןיא שידלעה ןלַאפעג) .,"דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ דלעה;

 .(1942 רעבמעצעד ןט-5 םעד ,עווַאלבָא

 -ספמַאק ןשידיא ןטשרע ןופ רעפעש ןופ ןעמָאנ רעד זיא עדנעגעל ַא יװ

 ןיא רענַאזטרַאּפ עשידיא יד ןופ תוחומ ןוא רעצרעה יד ןיא ןבילבעג דַאירטָא

 ,דנַאלסורסייוו-ברעמ
 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד וצ טקריוװעגטימ ליפ ןבָאה ןדיא רענישטערעד יד

 ןבָאה ייז .טנגעג רענעי ןיא עקנַאזיטרַאּפ רעשיטעוװָאס רעד ןופ סקואוורעדנַאנַאפ
 טנכייצעגסיוא ךיז ("ַאדעיבָאּפ , .נ .א עדַאגירב רעטעּפש) דַאירטָא סקַאלוב ןיא
 .אנוש ןגעק ןטקַא-עיסרעוויד ןוא ןפמַאק יד ןיא

 ךיוא זיא גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעשידיא רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא סלַא

 זיא רע .יקצערָאװד רתלַא .וודַא ,ןטסנידרַאפ עסיורג טַאהעג ןוא טנַאקַאב ןעוועג
 ןופ זיוה ַא ןיא ,1906 ןיא (זיירק רעקדורגָאװָאנ) לטעשז ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 עיזַאנמיגילַאער יד ןקידנע ןכָאנ .עילימַאפ רעכעלגעמרַאפ רעשיטַאבעלַאב ַא
 ןיא ןָא טמוק רע ואוו ,דנַאלשטייד ןייק קעװַא 1924 ןיא רע טרָאפ ,ענדָארג ןיא
 "רעביא רעבָא םיא ןעגניווצ ןטייקירעווש עלעירעטַאמ .םוקינכעטילָאּפ רענילרעב
 ןליױּפ ןייק ןרעקקירוצ ךיז ןוא םוידוטש ןייז ןסיירוצ

 טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד ףיוא ןָא רע טמוק ןשינרעטַאמ ןוא ימ ליפ ךָאנ

 -לעזעג טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז ןָא רע טביוה טרָאד .טעטיזרעווינוא רענליוו ןופ
 -שיטסינויצ ןופ ןעייר יד ןיא ןיירַא טערט רע .טייקיטעט רעשיטילָאּפ-ךעלטפַאש
 .ןייארַאפ-ןטנעדוטס ןשידיא םייב דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס

 'מוא רע טעברַא ,לטעשז ןיא ןרעטלע ענייז וצ קידנעמוק ,ןעירעפ יד תעב
 ןוא (.ס .צ טימ טקינייארַאפ) "ןויצ ילעוּפ, סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא ךעלדימרעד

 רעשידיא רעצנַאג רעד רַאפ סעזערּפמיא ענעדישרַאפ ןייא טנדרָא ןוא ?טייהיירפ;
 ,טנעגעלערּפ סלַא סױרַא טערט רע ואוו ,גנורעקלעּפַאב

 טריציטקַארּפ טייצ עסיוועג ַא רע טָאה ,טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד ןקידנע ןכָאנ
 רעשטייד רעד ןופ טייצ ערעטיב ,ערעווש יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו .טַאקָאװדַא סלַא
 ןכלעוו ןופ שארב ,בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןעמייהעג םעד ןפַאשעג רע טָאה ,עיצַאּפוקָא
 וצ לטעשז ןיא גנורעקלעפַאב עשידיא יד וצ טיירג ןוא ןײלַא ךיז טלעטש רע
 .עקנַאזיטרַאּפ ןיא ןײגסױרַא ןוא דנַאטשרעדיװ

 טלָאװעג רֶע טָאה ,עשטשוּפ רענַאשטיּפיל ןיא 1942 לירּפַא ןיא קידנעמוק
 טלָאזעג טָאה ליצ סנעמעוו ,עקנַאזיטרַאּפ עשידיא עטגיײװצרַאפ-טיירב ַא ןּפַאש
 ןוא ,טנגוי יד --- קלָאפ ןופ טפנוקוצ יד ייר רעטשרע רעד ןיא ןעװעטַאר וצ ןייז
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 ןשידיא ןופ גנוקידייטרַאפ ןוא המקנ ,ףמַאק ןקידתונמחרבמוא וצ יז ןריזיליבָאמ
 ,דובכ-סקלָאפ

 ,טיוט רעשידלעה ןוא רעכעלנעמ ,רעקידריוו ַא ןייז סע לָאז ,ןברַאטש ביוא;
 .רעביא קילָאצמוא רע טגעלפ -- *'קלָאפ-רעייבכמ' ןופ ןיז רַאפ טסַאּפ סע יוװ
 ,ןסעומש ענייז ןיא ןרזח

 -רעדנַאנַאפ ןזעידנַארג םעד ןעז וצ ןעוועג טרעשַאב טינ םיא זיא ,רעדייל
 ןקיטולב ,ןטסַאהרַאפ םעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןוא עקנַאזיטרַאּפ רעד ןופ סקואוו
 טָאה רעכלעוו ,רע אקווד זַא ,לרוג ןופ עינָאריא יד זיא סע .טנַאּפוקָא ןשישטייד
 טימ ענעדירפוצמוא עלַא ןריזינַאגרָא ןופ ךַאז רעד רַאפ ןָאטעגפיוא ליפ ױזַא
 ענעגייא ןופ טנעה יד ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא ,םישזער-עיצַאּפוקָא ןשישטייד םעד
 ,(1942 יַאמ ןט-11) רענַאזיטרַאּפ עשיסור

 ןט'6) הטיחש רעטייוצ רעד ךָאנ דלַאב ןענעז לטעשז ןופ ןדיא יד ןעוו
 ןשידיא א ןפַאשעג ןוא עשטשוּפ רענַאשטיּפיל ןיא ןפיול וצ ןעמוקעג (1942 טסוגיוא
 רעד טָאה ,םירוחב עשידיא 180 עקיאעפ-ספמַאק ענעבילקעגּפָא ןופ דַאירטָא
 חוכ ןשידיא ןטימ ןענעכער ןביוהעגנָא ךיז ,ןינַאכַאװ עילָאק ,רידנַאמָאק רעשיסור
 ,ןריזינַאגרָא ייז ןפלָאהעג ןוא

 ןופ רידנַאמָאק ַא ןעמיטשַאב ןגעוו עגַארּפ יד ןעמוקעגפיוא זיא סע ןעוו
 "ויטַאיציניא ןוא ןטנעגילעטניא ,ןשיגרענע םעד ףיוא ןזיװעגנָא עלַא ןבָאה ,דַאירטָא

 ,יקסנילּפַאק שריה ןלופ
 "ןיילק ַא ןיא ,1921 ןיא לטעשז ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יקסנילּפַאק שריה

 רע טסייר סיזירק ןשימָאנָאקע םעד בילוצ .עילימַאפ רעשידיא רעכעלרעגריב
 קירוצ םוא ךיז טרעק ןוא לוש-"תוברת; רעדיל רעד ןיא םידומיל יד רעביא

 ןיא ןירַא ךיז טפרַאװ ןוא "ריעצה-רמושה, ןופ דקפמ טרעװ רע .לטעשז ןיא
 ןופ עיצקַא ןייא ןייק ןעוועג טינ ,טעברַא רעשיטסינויצ-ךעלטפַאשלעזעג רעד
 יד ,לײטנָא ןייק ןעמענ טינ לָאז רע רעכלעוו ןיא רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעזעג
 ,לארשי-ץרא ןייק ןייז הלוע ןגעוו רענעלּפ ענייז טכַאמעג טשינוצ טָאה המחלמ

 עצנַאג ןייז ןרילרַאפ ןכָאנ ,םיא טגנילעג ענילַאמ ַא ןיא ךיז קידנטלַאהַאב
 ןוא טנעמַארעּפמעט ןייז ,דלַאװ ןיא ןפילטנַא ןוא ןעװעטַאר וצ ךיז ,החּפשמ
 טָאה רע ואוו ,דַאירטָא ןשידיא ןופ רידנַאמָאק סלַא ןדָאלעגסיױא רע טָאה עיגרענע

 טייקטסיירד ,ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא עקידנצנעלג ענייז ןזיוװַאב לָאמַארעדיװ
 ,ויטַאיציניא-ספמַאק ןוא

 ןיא לָאמ עלַא ןײלַא קידנעייג ןוא ,דַאירטָא ןייז רע טנּפָאװַאב זייווכעלסיב
 ןופ רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד טימ ןעמַאזוצ ליײטנָא רע טמענ ,ייר רעטשרע רעד
 ןשטייד יד טימ ןעגנומענרעטנוא-ספמַאק עלַא ןיא עשטשוּפ רענַאשטיּפיל

 ןָאזינרַאג ןשיווטיל םעד ןּפַאלקעצ םייב טימ טקריוו דַאירטָא רעשידיא רעד
 ןָאזינרַאג ןשישטייד םעד ,(לטעשז ןופ רעטעמָאליק 5) ענזישטשוװוָארימ ףיוה ןיא
 טימ ףמַאק ַא טריפ ןוא (לטעשז ןופ רעטעמָאליק 8) ענישטשילקַאז ףיוה ןיא

 ןלייא ייז .(טנגעג רעלטעשז) ענישטשווָאטָאצַאּפ ףרָאד ןיא רעניווטיל ןוא ןשטייד
 עשירעיוּפ יד ןדרָאמסיוא ןעמוק ןשטייד יד ןעוו ,עקווָארבוד ףרָאד םעד ףליה וצ
 ןָאינרַאג ןשישטייד ןסיורג םעד ןּפַאלקעצ ןיא ליײטנָא ןעמענ ,גנורעקלעפַאב
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 ,(טנגעג רעלטעשז) שטיװעשטָאמ ןיא ןָאזינרַאג םעד ןוא עקסרָאװַאי-עדור ןיא
 -רַאּפ עשיסור יד ןוא ,סרעדרעמ-ןדיא ,םירעיוּפ רעביא ןטקַא-המקנ ךרוד טריפ
 .ייז טימ ןענעכער וצ קרַאטש ןָא ךיז טבייה גנוריפנָא-רענַאזיט

 רענַאשטיּפיל ןיא עװַאלבָא רעסיורג רעד תעב טעדנואוורַאפ קידנרעוו
 -נליוק ַא געוו ןפיוא קידנעעזרעד ,ןייגכרוד טינ קיטליגכיילג רע ןעק ,עשטשוּפ
 ןעמוקעגמוא זיא רע .ךיז טימ טולב טימ רענעסָאגַאב ַא םיא טּפעלש ןוא רעפרַאוו
 טפור רע עכלעוו ,רענַאויטרַאּפ עשיטימעסיטנַא ךרוד ןדנעטשמוא עשיגַארט ייב

 .(1942 רעבמעצעד) ףליה וצ

 סלַא רענַאיטרַאּפ עשיסור יד ךרוד ןרָאװעג טצַאשעגּפָא זיא יקסנילּפַאק

 ףרַאד ןעמ יװ ,םעד ןופ רעטסומ ןוא דַאירטָא ןייז ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעקיאעפ

 ,אנוש ןטימ ןפמעק
 ןבָאה דַאירטָא סיקסנילּפַאק ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ טקריוועגטימ ליפ

 ,(עשרַאװ) גנילרעג םולש ,(ןלַאפעג ,לטעשז) ןירג עיניּפ : ןרידנַאמָאק-דָאוװזװ יד

 ,דנַא .א שטיוועלעדוי ףסוי

 יּפַאק ןופ טיוט ןוא עשטשוּפ רענַאשטיּפיל ןיא עװַאלבָא רעסיורג רעד ךָאנ
 ןסָאגעגנײרַא זיא ןוא טזיילעגפיוא ןרָאװעג דַאירטָא רעשידיא רעד זיא ןיקסניל
 סלַא (=רעקסנַאילרָאק .נ .א רעלוּפָאּפ) *ַאברָאב, דַאירטָא ןשיסור ןיא ןרָאװעג

 ,עטָאר עשידיא עטירד
 -רַאפ יד ןיא .ָאקנעשטנַאּפ רעניַארקוא ןַא ןעוועג זיא רידנַאמָאק-עטָאר רעד

 גנילרעג םולש :ןעוועג ןרידנַאמָאק-סגנולײטּפָא ןוא -דָאוװזװ ןענעז ןטייצ ענעדיש
 יילאַּפ) ?קורטילָאּפ ,-עטָאר ,(ןלַאפעג ,טעשטיימ) יקציוװָאטסערב הנוי ,(עשרַאוו)
 ,(לטעשז) יקסװעיַאלָאקינ לרעב ,(רעיצרעד רעשיט

 ןוא עשיסור ףיוא ןרידנַאמָאק עשידיא יד ןטיברַאפ ןעמ טָאה זייווכעלסיב
 -לײטּפָא עשידיא עטלייצעג זיולב ןעוועג ןיוש ןענעז עטָאר יד ןזיילפיוא םייב

 ,ןרידנַאמָאק
 רעקָאבילַאנ ןיא עקנַאזטרַאּפ רעשידיא רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ייב

 -ירב ענייז טימ ןעמַאזוצ יקסלעיב היבוט ןטסנידרַאפ עסיורג רָאג ןבָאה עשטשוּפ
 רַאפ ןפמַאק יד ייב ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןלַאפעג) לאהשע ןוא עיסוז רעד

 ,(גרעבסגינעק
 -ָאוװָאנ) שטיוועיקנַאטס ףרָאד ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענעז יקסלעיב רעדירב יד

 ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז ייז .סרענלימ ,סעקינבושי ןרעטלע ייב ,(זיירק רעקדורג
 עקימורַא יד ןיא ןבעל-עילימַאפ שידיא לַאמרָאנ ַא טריפעג ןוא טסייג ןשידיא ןיא
 .ךעלטעטש

 ןרַאברַאב עשישטייד יד ןופ שרַאמנײרַא ןזיב ןטלַאהעגנָא טָאה עגַאל ַאזַא

 רעטניזעג רַאפ ןטלַאהעג טָאה ,עדיל ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה רעכלעוו ,היבוט ךיוא
 .ןרעטלע יד וצ ףרָאד-סטרובעג ןייז ןיא החּפשמ ןייז טימ ךיז ןביײלקוצרעבירַא

 רוטַאנ רעד ןופ סיוש ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז יקסלעיב רעדירב יד
 טנעקעג ןבָאה ייז ,דלַאװ ןוא דלעפ וצ ןדנובעגוצ ןעוועג ןרָאי עטסגניא יד ןופ ןוא
 ,עלעקשזעטס ןוא עלעגעוו סעדעי ,הביבס עקימורַא יד

 "רעגנוי רעלעבַאטנעזערּפער ,רעקיצײלּפ-טיירב ,רעכיוה ַא ,יקסלעיב הימבוט
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 -רעבירַא ןטימ דרעפ םענייש ןייז ףיוא קידנטייר טָאה ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ןַאמ
 טכַאמעג ,לטנַאמ םענרעדעל ןגנַאל ןרעביא "ןַאגַאנ, ןוא טַאמָאטױא םענעפרָאװעג
 .ןעמעלַא ףיוא קורדנייא ןטנַאזָאּפמיא ןַא

 -רענַאזיטרַאּפ רערעכעה רעד ןופ יורטוצ םעד ןעניוועג וצ ןזיװַאב טָאה רע
 "ץנעטסיזקע דַאירטָא ןייז רַאפ ןפמעקסיוא ןוא עשטשוּפ רעקָאבילַאנ ןיא עדנַאמָאק
 תוריזג ןעײרשוצּפָא ןצנעוורעטניא ךרוד ןעגנולעג םיא זיא לָאמנייא טינ .טכער

 ןשינַאיטרַאּפ ןגעק ךיז ןקידניזרַאפ רַאפ ןדיא ןגעק ןלייטרוא-טיוט וליפַא ןוא
 .ץעזעג-סגירק

 "מוא ןוא טסַאל ערעיוהעגמוא יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה יקסלעיב היבוט
 ,טנעמעלע ןקיאעפספמַאק-טינ םעד ןעװעטַאר ןוא ןעמענפיוא ןופ עיסימ ערַאבקנַאד
 -ָאלב ןוא סעװַאלבָא ןופ טייצ ןיא ,ןעגנוגנידַאב-עיצַאזיוװָארּפַא עטסרעווש יד ייב

 עשיסור לייט ַא דצמ ךיוא דַאירטָא ןייז וצ לעטשנייא ןכעלטנייפ ַא ייב ,סעדַאק
 ןייז ןיא ןביולג ןוא טכיוועגכיילג ןייז ןריולרַאפ טינ רע טָאה ,רענַאזיטרַאּפ

 עלַא ךרוד ייז ןריפכרוד ןוא ןדיא עכעלקילגמוא ןעװעטַאר וצ תוחילש רעקיליײיה
 ,גנואיירפַאב רעד וצ זיב םונהיג ירודמ העבש

 ןביולג ןוא תונמחר ,שינעדנעטשרַאפ ,דלודעג ליפ טרעדָאפעג ךיז טָאה סע
 ערעייהעגמוא עלַא ןגיזַאב וצ ידכב ,טוט רע סָאװ טעברַא רעקילייה רעד ןיא

 רידנַאמָאק סלַא ךעלגעטיגָאט טנגעגַאב ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,ןטייקירעוװש
 ,דַאירטָא ןייז ןופ

 רעד ןיא ,הנקז רעשידיא ַא ףיוא ןליפַא ןייז רתוומ טלָאװעג טינ טָאה היבוט
 ,סנשטנעמ ַא ןוא רעסַאװ יוװ ןסָאגעג ךיז טָאה טולב שידיא ןעוו ,טייצ רעקיבלעז

 .טכַאמעג טינ קורדנייא ןייק םענייק ףיוא טָאה טיוט ,סנדיא ַא טרפב

 ןריקיזיר וצ טניול ,ןדיא ןטלַא ןַא ןעװעטַאר וצ ידכב זַא; ,ןגָאז טגעלפ היבוט
 יו ןבעל ןטימ

 ןופ ןדיא ענעפָאלטנַא ןעמוקוצנָא ןביוהעגנָא ןבָאה דַאירטָא ןייז ןיא ןעוו
 ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,הביבס רעטסטנעָאנ ןייז ןופ ןשטנעמ ןוא ָאטעג רעדיל

 ,קידנהנעט ,סולשנָא רעייז טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה ,ןדיא רעקדורגָאװָאנ ןופ בור'ס
 ןלָאז, :טגָאזעג רע טָאה -- ןעמעלַא ףיוא קילגמוא ןַא ןריפפיורַא ןעק סָאד זַא

 "! ןעמעלַא רַאפ זייּפש ןעמוקַאב ןלעװ רימ ,ןדיא רעטנזיוט ןעמוק רָאנ

 יד טימ זיירק רעקדורגָאװָאנ ןיא קערש ַא ןפרָאװעגפױרַא טָאה דַאירטָא ןייז
 -סױרַא ןגעלפ עכלעוו ,ןטנעגַא עשטייד --- םירעיוּפ ןוא ײצילָאּפ ןגעק ןטקַא-המקנ

 ןבָאה םירעוּפ יד .ןדיא ןענעגרה ןײלַא רעדָא טנעה עשישטייד יד ןיא ןבעג
 זַא ,טינ טזָאלרעד עכלעוו ,טנַאה עקידנפָארטש ַא ָאד ןיא סע זַא ,טסואוועג

 ,רקפה ןייז לָאז טולב שידיא

 יד ייב געוו ןרעטכייל ןוא ןרעלופמור ַא ןביילקסיוא טנעקעג ךיז טָאה היבוט
 ןבילבעג ןוא "לקעּפ ןרעווש, ןייז ןפרָאװעג טלָאװ רע ןעוו ,רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס
 ,טנגוי רעשידיא ןופ דַאירטָא ןשירעפמעק ַא ןופ רידנַאמָאק סלַא

 דַאירטָא ןשידיא םענעפַאשעג-רעטעּפש ןופ רידנַאמָאק ןרעוו טנעקעג טָאה רע
 -יטרַאּפ עכעלטנגוי ענייז ןופ ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו ,*עזדיקינָאשזדרָאג ,נ .א
 ןַא טימ קעװַא ןוא געוו-רענרעד םעד ןבילקעגסיוא אקווד רעבָא טָאה רע .רענַאז
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 ,עקיאעפיספמַאק טינ ןופ לייט ןטסערג ןייז ןיא ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו ,דַאירטָא
 לָאז רעכלעוו ,ןרעדנַא ןייק ןעזעג טינ טָאה רע לייוו ,עשטשוּפ רעקָאבילַאנ ןיא

 ,טסַאל ערעווש יד ךיז ףיוא ןעמענ ןענעק ןוא ןלעוו
 רע עכלעוו ,םינקז ןוא עגנוי ,רעדניק ןֹוא ןעיורפ ,רענעמ 1,200 רעביא יד

 ןוא רעטער רעייז ןצַאשוצּפָא יו ןסייוו ,גנואיירפַאב רעד זיב טריפעגכרוד טָאה
 ,טייקנבעגעגרעביא ןוא גנורערַאפ טימ ןעמָאנ ןייז ןענָאמרעד

 גנילביל רעד ןעוועג זיא ,ל"ז לאהשע ,רעדורב רערעגניא סיקסלעיב היבוט
 טרָאװ-טסיירט ןוא לכיימש ַא טימ לָאמעלַא ,רעקיטומטוג ַא ,דַאירטָא ןצנַאג ןופ

 עּפורג-ספמַאק ַא ןופ רידנַאמָאק סלַא טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה ,ןּפיל יד ףיוא
 ,רידנַאמָאק-דַאירטָא ןופ רעטערטרַאפ ןעוועג קיטייצכיילג ןוא דַאירטָא ןקיבלעז ןופ

 -סיוא רעד ייב ןטייקיאעפ סלאהשע טצַאשעגּפָא ןבָאה ןדַאירטָא עשיסור יד
 -נַאמָאק ןופ עיצקנופ יד טריפעגסיוא טייצ ערעגנעל ַא טָאה רע ןוא טעברַא-ריּפש
 ,עדַאגירב רעווָאריק רעד ייב טסניד-ריּפשסיױא רעטייר ןופ ריד

 ,קינלַאשטַאנ-בַאטש --- רַאזַאל ןיבלַאמ :טרעהעג ךיוא ןבָאה בַאטש םוצ
 רערעדנוזַאב) *לעידטָא יבָאסָאק ןופ קינלַאשטַאנ -- יקסיוװָאקלָאװ המלש .,וודָא

 בייל ןַאמדרעּפ ,רעטיײל-סטפַאשטריװ --- (קעדורגָאװָאנ) חסּפ גרעבדירפ ,(ליײטּפָא

 -ערַאק) םייח שטיװָאמַארבַא ,עפורג-עיסרעוויד רעד ןופ רידנַאמָאק -- (עדיל)
 רעד זיולב .ןרידנַאמָאק-עטָאר -- (עינלעיָאװָאנ) רעזייל יקציווָאנ ןוא (שטיל
 .ןַאװיא שטיװָאטַאימעש ,סור א ןעוועג זיא רַאסימָאק

 ןרעכעה ריא ןיא זיא *עזדיקינָאשזדרָאפ .נ ,א דַאירטָא ןשידיא ןופ עדנַאמָאק יד
 זיא ,עיסוז ,רעדורב סהיבוט זיולב .,ןדיא-טינ ןופ ןענַאטשַאב לעטשנעמַאזוצ
 זיא רע ,דַאירטָא ןופ בַאטש םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,דיא רעקיצנייא רעד ןעוועג

 טרירוגיפ רעכלעזַא סלַא ןוא טסניד-ריּפשסיוא-רעטייר ןופ רידנַאמָאק ןעוועג
 ןוא ,-דָאװזוװו ,-עטָאר יד .רידנַאמָאקידַאירטָא ןשיסור ןופ רעטערטרַאפ ַא יו
 -עש עינָאינ --- רידנַאמָאק-עטָאר .ןדיא ןעוועג עלַא ןענעז ןרידנַאמָאק-לײטּפָא
 -עג ,קעדורגָאװָאנ) לכימ יװָאקמַאז : ןרידנַאמָאק-דָאװזוװ ,(קעדורגָאוװָאנ) יקסבול
 ,(ןלַאפעג) ילא שטיווָאנוװעי ןוא (קסעיּפ) יקסוװַאשרַאװ ,לאומש יקסנישטוק ,(ןלַאפ

 רָאטַאזינַאגרָא סלַא ןטסנידרַאפ עסיורג טָאה ,ןירָאז ,דיא רעקסנימ רעד ךיוא
 .עשטשוּפ רעקָאבילַאנ ןיא עקנַאזיטרַאּפ רעשידיא רעד ןופ

 ןיא ןיוש זיא ,רעלסעשט ַא ךַאפ ןופ ,1902 ןיא קסנימ ןיא ןריובעג ,ןירָאז
 ךָאנ .ןַאזיטרַאּפ רעשיטעװָאס ַא ןעוועג (1920--1917) גירק-רעגריב ןופ ןרָאי יד

 טנעקַאב רע .ָאטעג ןיא ןירָאז ךיז טניפעג קסנימ ןופ עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד
 טרַאּפשרַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ווָאנָאימעס קינװָאקלָאּפ ןשיסור ַא טימ טרָאד ךיז
 ,ןטעברַא ןעמוק טגעלפ ןירָאז ואוו ,ןריציפַא עשיטעווָאס רַאפ רעגַאל-ןעגנַאפעג ןיא

 ןיא ןפיױלטנַא וצ ןוװָאנָאימעס טימ ןענירָאז טגנילעג רָאי ןט-1941 עדנע
 טריזינַאגרָא טרעוו סע ואוו ,(קסנימ ןופ רעטעמָאליק 20) דלַאװ ןקסלעיסָארַאטס
 ,?ָאקנעמָאכרַאּפ ,, .נ .א דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ַא

 ןענַאטשַאב לָאצ רעקידנגיוורעביא ןייז ןיא זיא *ָאקנעמָאכרַאּפ , דַאירטָא רעד
 ןירָאז .עכעלטסירק ַא ןעוועג זיא עדנַאמָאק יד .(ןָאזרעּפ 150 ךרעל) ןדיא ןופ
 ןבָאה ,ןדיא לָאצ רעד ןופ ךיז ןרעסערגרַאפ ןטימ .רידנַאמָאק-עטָאר ןרָאװעג זיא



 ןליוּפ ןיא םיצולח 28

 עכעלטסירק לסיב ןשיװצ ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא יד טקרַאטשעג ךיוא ךיז
 ,דַאירטָא ןופ רענַאזיטרַאּפ

 ןופ סָאטעג יד ןופ ןענעז 1943 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןוא 1942 עדנע
 לייט רעטסערג רעד ,ןדיא ליפ ןפָאלעגנָא (קסנימ ןופ רקיעב) דנַאלסורסייוװ-חרזמ

 רעד .טנעמעלע רעקיאעפ-ספמַאק ןייק טינ ןוא רעוועג ןָא ןעוועג זיא ייז ןופ
 -טינ ןוא ןדיא ןשיווצ ןטקילפנָאק ייר ַא ךָאנ טָאה ווָאנָאימעס רידנַאמָאק-עדַאגירב
 טָאה רעכלעוו ,ָאקנעמָאכרַאּפ רידנַאמָאק ןטימ טקילפנַאק ןכָאנ רקיעב ןוא ןדיא
 ןעמענוצפיוא ןטצעל םעד לעפַאב ַא ןבעגעג ,ןענירָאז טריטסערַא ןוא טנפָאװטנַא

 ןפַאש ןוא ,סָאטעג יד ןופ ןפיולטנַא עכלעוו ,ןטנעמעלע עקיאעפ-ספמַאק-טינ סלַא
 ,/1062 .מונ דַאירטָא-עילימַאפ ַא ייז ןופ

 טנעָאנ וצ ןענופעג ךיז טָאה דלַאװ רעקסלעיסָארַאטס רעד סָאװ ,םעד בילוצ
 טימ ןירָאז זיא ,ײצילָאּפ ןופ ןלַאפעגרעביא טפָא ןרעו טגעלפ ןוא קסנימ ןופ
 רעד ןופ ץוש רעד רעטנוא ואוו ,עשטשוּפ רעקָאבילַאנ ןיא קעװַא הנחמ ןייז
 ךיז ייז ןבָאה ןדַאירטָא רענַאזיטרַאּפ עשיסור עטנפָאװַאב-טוג לָאצ רעסיורג
 | .רערעכיז ןליפ טנעקעג

 ,עטפַאהלגנַאמ רעייז ַא טייצ עצנַאג יד ןעוועג זיא דַאירטָא ןופ גנונעּפָאװַאב יד

 -עג ןבָאה טיילעגנוי עקיאעפ-ספמַאק עשידיא עטלייטעגוצ לָאצ עניילק ַא זיולב ןוא
 ,ןדיא לָאצ עסיורג ַאזַא ןריזיווָארּפַא טפרַאד

 -סױרַא ןירָאז טָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ .ןַאמ 60 טימ רע טָאה ןביוהעגנָא
 ,ןדיא 700 רעביא רעדלעוו יד ןופ טריפעג

 דַאירטָא-עילימַאפ ןייז רַאפ רעטָאפ ַא ןעוועג זיא ,יקסלעיב יװ ךיילגוצ ,ןירָאז

 .רעדירב ענעטילעג יד וצ תונמחר טימ ןוא לופגרָאז ןגיױצַאב ךיז טָאה ןוא
 דַאירטָא סנירָאז ןייא טנדרָא ,ןשטייד יד ןופ טירטקירוצ ןתעב ,1944 ינוי ןיא

 ןעו .רעדלעוו יד ךרוד קינַאּפ ןיא ּפָא ןטערט עכלעוו ,ןשטייד ףיוא גנורעיול ַא

 רע טרעוו ,רעוװעג סָאד ןגייל וצ ןשטייד 200 ןופ עּפורג ַא ףיוא טרעדָאפ ןירָאז
 ,טריטוּפמַא רעטעּפש םיא טרעוו עכלעוו ,סופ ַא ןיא טעדנואוורַאפ

 טקריװעגטימ ןבָאה דַאירטָא ןופ גנודליבסיוא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ייב
 םייהטרעוו .וװדַא : בַאטש ןופ רעדילגטימ עקירעביא יד ךיוא ןָאטעגפיוא ליפ ןוא
 רעטייל --- רעצלעמ ןוא רַאסימָאק -- ןַאמלגיופ ,קינלַאשטַאנ-בַאטש -- (עשרַאװ)
 ןענעז סנטסָאּפ-רידנַאמָאק ערעקירעדינ יד ךיוא .,לײטּפָא ןרעדנוזַאב םעד ןופ
 .ןדיא ךרוד טצעזַאב ןעוועג

 רעד ,קישטליג טַאהעג טָאה ןָאיַאר רעלוּפַאק ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ייב םש ַא
 -ייארַאפ ,ועיַאּפַאשט עדַאגירב) "װָאקושז, ,נ .א דַאירטָא ןשידיא ןופ רידנַאמָאק
 סלַא טעברַאעג רע טָאה גירק ןזויב ,(ןיטסוּפַאק רָאיַאמ-לַארענעג ןופ גנוקינ

 ןייז ןיא (גנוגרָאזרַאפ-שיילפ רַאפ עיצַאזינַאגרָא) *טָאקסטָאגַאז, ןופ רָאטקעריד
 ,ןשטייד יד ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ ךיילג .(ןָאיַאר רעקסנימ) עלוּפַאק לטעטש-טרובעג
 עניילק ַא ןענופעג ןיוש ךיז טָאה סע ואוו ,דלַאװ רעקװָאיַאר ןיא רע טפולטנַא
 ןקיטרָא ןופ ענעפָאלטנַא ךיוא יו ,טייל-רעטילימ -- רענַאזיטרַאּפ עשיסור עּפורג
 ,ןויטקַא-ײטרַאּפ ןשיטעווָאס

 ץּפלָאטס ,שטיװָאכַאיל ,קצעלק ,שזיווסעינ ,עלוּפַאק ןיא תוטיחש יד ךָאנ
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 .עקיאעפ-ספמַאק ןייק טינ ליפ ךיוא ייז ןשיווצ ,ןדיא ליפ רעדלעוו ענעי ןיא ןעמוק
 יד ןביילקוצנעמַאזוצ ןקישטליג טגַארטפיואַאב ןיטסוּפַאק רָאיַאמ-לַארענעג

 ,דַאירטָא ןשידיא ןרעדנוזַאב ַא ייז ןופ ןפַאש ןוא ןדיא עלַא
 .רעוועג ןיא לגנַאמ רעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה םעלבָארּפ עטספרַאש יד

 טינ רעװעג ןייק ןדיא יד טָאה (ןעניטסוּפַאק ןופ ןעמָאנ רעתמא רעד) ָאקנעשזָאב
 ןפיוא .טנַאה רענעגייא רעד ףיוא ןפַאש טזומעג סע ןבָאה ייז ןוא טלייטעגוצ
 ייוצ ןעוועג ןענעז ,ןדיא 60 טלייצעג בייהנָא ןופ טָאה רעכלעוו ,דַאירטָא ןצנַאג
 !"זערטָאק ןייא ןוא ןליוק ריפ טימ ןסקיב

 ןדיא 120 -- ןַאמ 200 ךרעב דַאירטָא רעד טלייצ טייצ רעצרוק רָאג ַא ןיא
 ץוח ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענעז דַאירטָא ןופ עדנַאמָאק רעד ןיא ,ןטסירק 70 ןוא
 -ןַאמָאק -- ַאקוילָאּפ ,רעטערטרַאפ ןייז סלַא (שזיווסעינ) שיפ לבימ ךיוא ןקישטליג

 .רעטיײל-סטפַאשטריװ -- עזאמ רזוע ןוא עטָאר רעט-2 רעד ןופ ריד
 יד ףיוא .דַאירטָא ןייז ןענעפָאװַאב וצ ךעלדימרעדמוא טעברַא קישטליג

 ןיוש טָאה 1943 רַאונַאי ןיא זַא ,ױזַא ,רעוועג ייז ןעמוקַאב םינפוא עטסנדישרַאפ
 ,ןסקיב 120 ןוא ןטַאמָאטױא 223 ,סרעפרַאװנלױק 11 דַאירטָא ןייז

 -ָאלב ןוא סעװַאלבָא יד ןופ ןטילעג ליפ רעייז טָאה "ווָאקושז, דַאירטָא רעד
 ,טנגעג רענעי ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענעז עכלעוו ,סעדַאק

 ןךרוד דַאירטָא ןייז טריפעגכרוד טָאה ,עלוּפַאק ןופ בשות ַא קידנעייז ,קישטליג
 ןיא גָאט וצ טנייה טבעל) תונברק לָאצ רעטסלַאמינימ רעד ייב ןרַאפעג עלַא
 ,(דנַאלסור

 (זיירק רעקסניּפ) ָאטעג רעקסדָארָאגַאז טסָאהָאּפ ןופ ןדיא ענעפָאלטנַא יד ןופ
 דַאירטָא רעשידיא רעד ןפַאשעג ךיז טָאה ,רעגַאל-סטעברַא רעשטיוועצנאה ןופ ןוא
 קימיטשנייא זיא רידנַאמָאק סלַא .עיסעלָאּפ ןיא *,מ .ל שטיוװָאנַאגַאק, .נ ,א

 -דלעפ םולש -- קינלַאשטַאנ-בַאטש סלַא .ליז וװָארבָאב דוד ןרָאװעג טלייוועגסיוא

 ןוא יקסווָאלָאס קעינעה -- רַאסימָאק ,ןַאמדלעפ םהרבא -- רעטערטרַאפ ,ןַאמ
 ,(יקסדָארָאגַאז-טסָאהָאּפ) ווָארבָאב בייל --- רידנַאמָאק-עטָאר

 ןּפורג עניילק ,ענלצנייא ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רעכלעוו ,דַאירטַא רעד

 טייצ קיטש ַא זיא ,1942 ילוי ןט-15 םעד רעדלעוו ןוא סעטָאלב רעקסניּפ יד ןיא
 ײר ַא טריפעגכרוד טָאה דַאירטָא רעד .טנגעג רעד ןיא טמַאזנייארַאפ ןעוועג
 ,םירעיוּפ יד ייב רעוועג ןעמוקַאבסױרַא ןוא ןטקַא-עיסרעוויד ענעגנולעג

 קסניּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,ווָארבָאב דוד ,דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק רעד

 ןיא ןוא לוש-"תוברת, רעד ןיא ןעמוקַאב רע טָאה גנודליב ןייז ,רָאי ןט-1911 ןיא
 םוצ רעטילימ ןשיליוּפ ןיא ךיז טנידרעד .עיזַאנמיג רעשיליוּפ רעקסניּפ רעד

 ןיא קַאטרַאט סרעטָאפ ןייז טימ קידנריפנָא .רעווָאנָאטולּפ-עירעליטרַא ןופ גנַאר

 -וטלוק-ךעלטפַאשלעזעג ןיא ןײרַא ךיז רע טפרַאװ ,יקסדָארָאגַאז-טסָאהָאּפ לטעטש

 ,עסַאק-םידסח-תולימג ןופ רעציזרָאפ זיא רע .עלעטעטש ןיילק ןייז ןופ ןבעל ןלער

 ןופ רעציזרָאפ ןוא עדנַאמָאק-רעשעלרעיפ רעקיליוויירפ רעד ןופ קינלַאשטַאנ
 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ-ןײמעגלַא רעד ייב קעטָאילביב רעד

 רענעזעוועג סלַא ןוא םַאטשּפָא ןלַאיצָאס ןייז בילוצ רע טרעוו ןטעוװָאס יד ייב
 טינ רעבָא םיא ןזייווַאב ןטעוװָאס יד ,טריטסערַא ריציפָא-רעטנוא רעשיליוּפ
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 ןעיײרפַאב ןשטייד יד ןוא ,ןטערטּפָא ןקילייא רעייז תעב הסיפת ןופ ןריפוצסױרַא
 וצ ןדיא יד טפור ןוא עגַאל רעד ןיא ךיילג רעבָא ךיז טריטנעירָא רע .םיא
 -רַאפ טינ ןעמ ןעק רעדלעוו יד; :ןגָאז רדסכ טגעלפ רע .רעדלעוו יד ןיא ןפיול
 שטָאכ ךיז טעװ ןעגנוגנידַאב ערעווש עלַא ייב ןוא טָארד-לכַאטש טימ ןעמיוצ
 .ןעװעטַאר לייט ַא

 -רַאפ רעד וצ ןוא דַאירטָא ןופ יובסיוא םוצ ןגָארטעגיײב ליפ טָאה ווָארבָאב
 ןברָאטשעג) גנוקינייארַאפ סווָארָאמָאק ,*עדַאגירב-װָאטָאלָאמ, רעד טימ גנוקינייא
 ,(1944 יַאמ ,טײקנַארק-סופיט ַא ןופ דלַאװ ןיא

 -וװָאקרַאש ,יקָאבולג ,רָאימ ,ענסיד ךעלטעטש יד ןופ ןדיא ענעפָאלטַא יד ןופ
 סָאװ ,סעטָאלב-ךָאמ יד ףיוא זָאלצוש טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ענזישטש
 -ַאגרָא ךיז טָאה ,(זיירק רענליוו) ןענָאַאר רענסיד-רערָאימ יד רעביא ךיז ןעיצ
 ,",מ ,ל שטיוָאנַאגַאק, .נ .א דַאירטָא רעשידיא רעד טריזינ

 דךַאירטָא םעד ןריזינַאגרָא ןופ ןטייקירעווש ערעייהעגמוא יד ןקיטייזַאב םייב
 -דַאירטָא ,ווָאצניּפ דוד רידנַאמָאק-דַאירטָא : טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה
 ,עיורד) ןיסומ המלש ןוא (ענזישטשוװָאקרַאש ןופ עדייב) רעמיצ המלש רַאסימָאק
 ,(זיירק רענליוו

 ןופ גָארטּפױא םעד טיול ןעמוקעגרָאפ ןיא דַאירטָא ןופ עיצַאזינַאגרָא יד
 יו םעד ךָאנ ,ָאקנעשטשמָאכ רָאיַאמ ,"קַאטרַאּפס, עדַאגירב רעד ןופ רידנַאמָאק
 ןבָאה ,עדַאגירב רעקיבלעז רעד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,עטנָאמרעדנביױא יד

 ,ןדיא יד ןופ עגַאל עטלפייווצרַאפ יד טרעלקעגפיוא םיא
 -יטרָא רעיורד רעד ןיא רערעל ַא ןעוועג המחלמ רעד רַאפ זיא ןיסומ המלש

 ןפיױלטנַא וצ םיא טגנילעג (1942 ילוי) הטיחש רעד תעב .,לוש רעשידיא רעק
 עיצַאזינַאגרָא רעד ייב טימ טפלעה רע .,דלַאװ ןיא ןַאמ 80-70 ןופ עּפורג ַא טימ
 ןיא ןלַאפעג) ןפמַאק יד ןיא טייקשידלעה סיורג סױרַא טזייוו ןוא דַאירטָא ןופ

 .(ףמַאק
 -עג עכעלטע טריפעגכרוד ץנעטסיזקע רעצרוק ןייז רַאפ טָאה דַאירטָא רעד

 ,טנפָאװַאב טוג םורַא ױזַא ךיז ןוא יײצילָאּפ ןוא ןשטייד ףיוא ןלַאפנָא ענעגנול
 "סרָאשטש, דַאירטָא םייב עּפורג רעשידיא רעט-51 רעד ןופ רידנַאמָאק

 -ָאדָאיפ ,לעמָאה ןופ דיא רעשיסור רעד ןעוועג זיא (םינָאלס ייב ערָאנ-עשטלָאװ)
 סלַא רע טמוקַאב ,1940 ןיא גירק ןשיטעווָאס-שיניפ םעד תעב ןיוש .שטיװָאר
 ,עיניל-םייהרענַאמ עטמירַאב יד ןסיירכרוד רַאפ ןדרָא-"ןינעל, םעד ריציפָא

 -רעד ןוא רעגַאל-ןעגנַאפעג רעקָאטסילַאיב ןופ רע טפולטנַא 1942 ינוי ןיא
 ןופ רידנַאמָאק סלַא טָאה רע .ערָאנעשטלָאװ ןיא רעדלעוו יד זיב ךיז טּפעלש
 ליפ רעייז ןזיװעגסױרַא ?סרָאשטש/ דַאירטָא םייב עּפורג רעשידיא רעט-51 רעד
 עּפורג רעשידיא רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ סיוא ךיז טנכייצ ןוא ,וויטַאיציניא
 .ןעמונעגרעטנוא טָאה *?סרָאשטש}/ דַאירטָא רעד עכלעוו ,ןפמַאק עלַא ןיא

 יד ןעװעטַאר וצ ןַאלּפ םעד טעברַאעגסיױא ןוא טכַארבעגסױרַא סָאד טָאה רע
 -עװָאכָאמַאס; עשיסור-סייוו יד ןּפַאלקעצ ןופ ןַאלּפ םעד ןוא ָאטעג רעװָאסָאק

 ,(טנגעג רעמינָאלס) שטיװָאניװַאה ףיוה ןיא *לוש

 םייב טנוװָא ןדעי ןוא ,ץרַאה שידיא םערַאװ ַא טַאהעג טָאה שטיוװָארָאדָאיפ
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 ,לארשי-ץרא ןיא ןבעל ןדיא יוװ ,ןלייצרעד ןטעב רע טגעלפ רעקַאלפ ןשינַאזיטרַאּפ

 המחלמ רעד ךָאנ ךיז ןּפַאכרעבירַא קנַאדעג ַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה רע

 ןט-14 םעד ,חרזמ ףיוא שרַאמ םייב ןלַאפעג) ,לארשייץרא ןייק עיבַארַאסעב ךרוד

 ,(םינָאלס ןבענ עראשטש ךייט ןופ טנגעגמוא רעד ןיא ,19423 רעבָאטקָא
 חרז טַאהעג ךיוא טָאה עּפורג רעשידיא רעט-51 רעד רַאפ ןטסנידרַאפ

 ןשיװצ ןַאמ-סגנודניברַאפ רעד ןעוועג טשרעוצ זיא רעכלעוו ,(םינָאלס) ןעמערק

 ךַאירטָא ןיא ."סרָאשטש? .ג .א דַאירטָא םעד ןוא טעטימָאק ןשיטסישַאפיטנַא

 טנכייצעגסיוא ךיז ןוא דָאװזו-עיסרעוויד ןט-1 ןופ רידנַאמָאק ןעוועג רע זיא

 ,דַאירטָא ןופ ןטקַא-עיסרעוויד ןוא ןפמַאק עלַא ןיא
 עקיטכיוװ ַא טליּפשעגּפָא טָאה עיסעלָאּפ ןיא עקנַאזיטרַאּפ רעשידיא רעד רַאפ

 רעד ייב רָאטקָאד-טּפיױה ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,שטיווָאמוילב .רד לָאר

 -ערקעסילַארענעג --- גנואיירפַאב רעד ךָאנ .גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעקסירב
 ,דנַאלשטייד ןיא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא הטילּפה תיראש רעד ןופ ,ק .צ ןופ רַאט

 -לַארענעג ןופ גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ רָאטקָאד-טּפיױה רעד

 רעבעגטַאר סלַא בַאטש םוצ קיטייצכיילג טרעהעג ,ךילרע .רד ,אמגעיב רָאיַאמ
 רעד ךרוד טנכייצעגסיוא טרעוװ ;ןפמַאק יד ןיא ליײטנָא ןויטקַא ןַא טמענ ןוא
 ,סנעדרָא ליפ טימ גנוריגער רעשיטעווָאס

 ןרעדנוזַאב םעד רעטעּפש ןוא "קורק; .נ .א דַאירטָא םעד ןריזינַאגרָא םייב

 ,רעברָאל לרעב :טקריװעגטימ ןבָאה ,דַאירטָא ןקיזָאד םעד ןיא דָאװזװו ןשידיא

 ןיטשיולב ףסוי רידנַאמָאק-דָאװזװ ,(שטיוװעינַאמ ןופ עקנילַאמ ,םינָאדװעסּפ)
 קחצי ;ןרידנַאמָאק-לײטּפָא יד ןיא רעיצרעד רעשיטילָאּפ --- (קסרישאק-ןעמאק)

 .ַאברעװ רימידַאלװ ןוא לבייווצ ףסֹוי ,לבייווצ בקעי ,גרעברעּפוק
 ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור ןגעוו םירעיוּפ ןופ ןעגנולייצרעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא

 ןופ ויטַאיציניא רעד טיול ךיז ןבָאה ,רעפרעד יד ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה עכלעוו

 עּפורג ַא טריזינַאגרָא ,ןישטָאװ םייח ןוא טַאלבמיק רעדירב ,טַאלבנזָאר ידַאג

 ןיא סױרַא ןוא (ןילָאװ ,דָארבנעכארט ,שידיא ףיוא) עקוואויפָאז ןופ עכעלטנגוי
 ,ןישטָאװ (עיטעּפ) םייח ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא רידנַאמָאק סלַא ,רעדלעוו יד

 ,(טסילַאנרושז רענעזעוועג ַא ,עשרַאװ) רעשטוק --- רַאסימָאק
 ערעגנעל ַא קידנבָאה טינ ,טנַאה רענעגייא ףיוא טעברַאעג טָאה עּפורג יד

 "רַאפ רדסכ ךיז טָאה יז ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור טימ ןעגנודניברַאפ םוש ןייק טייצ
 טנּפָאװַאב ךיז ןבָאה ייז .ןַאמ 70-60 טלייצעג ןוא ענעמוקעגנָא-יינ טימ טרעסערג
 ןגעק ןטקַא'המקנ ליפ טריפעגכרוד ןוא סרעטכעוו-דלַאװ יד ןופ ןובשח ןפיוא
 ןפמַאק ייר ַא ןעמונעגרעטנוא ךיוא יו ,סרעביור ןוא סרעדרעמ-ןדיא םירעױּפ
 ןסָאגעגנײרַא עּפורג יד ךיז טָאה רעטעּפש .ןענָאזינרַאג ערענעלק עקימורַא יד טימ

 ,דַאירטָא סקַאּפוװָאק ןיא
 "פיוא רע טָאה גרעב-ןטַאּפרַאק יד וצ ןקַאּפװָאק ןופ שרַאמ ןטמירַאב ןתעב

 ייב ןוא רעדלעוו יד ןיא ןדיא ענעטלַאהַאבסיױא ליפ דַאירטָא ןייז ןיא ןעמונעג

 ,םירעיוּפ יד
 טָאה (עיצילַאג-חרזמ) טאלאקס רעגַאל-סטעברַא ןופ ןדיא יד ןעיײרפַאב ןכָאנ

 קידנעמיטשַאב ,עטָאר (עט-7) עלַאנָאיצַאנ עשידיא ַא ייז ןופ ןפַאשעג קַאּפװָאק
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 יד .סעטָאר ערעדנַא יד ןופ רענַאזיטרַאּפ ענערַאפרעד ןופ עדנַאמָאק עשידיא ַא
 טמיטשַאב זיא עטָאר רעד ןופ רידנַאמָאק סלַא ,ןַאמ 50 ךרעל טלייצעג טָאה עטָאר

 (עיטעּפ) םייח -- רעיצרעד רעשיטילָאּפ סלַא ,(עינַאװ) ַאטַאבעשטש לאוי ןרָאװעג
 ןוא רידנַאמָאק-עטָאר סלַא ןרָאװעג טרינימָאנ ןישטָאװ זיא רעטעּפש .ןישטָאװ
 ,ףליהעג ןייז סלַא טַאלבנזָאר עשירג

 םייב ןטילעג טָאה עטָאר עשידיא יד עכלעוו ,ןטסולרַאפ עסיורג יד בילוצ
 -ַאילעד טָאטש רעד ייב) גרעב-ןטַאּפרַאק יד ןיא גנולגנירמורַא ןופ ךיז ןסײרסיױרַא
 ןוא ןרָאװעג טזיילעגפיוא עטָאר עשידיא יד זיא ,(.דנַא .א רעטסעינד םייב ,ןיט
 ךיוא ואוו ,סעטָאר עטשימעג יד וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד
 .סרעפמעק עשידיא ןעוועג ןיוש ןענעז רעירפ

 ןוא (ןוחצנ ןרַאפ) *ודעיבָאּפ ַאז , ןדַאירטָא עשידיא ייווצ .יד ןופ גנוריפנָא יד

 זיב טעמכ זיא ,ענליוו ייב ,עשטשוּפ רעצינדור ןיא (רעמענ-המקנ) "לעטיטסמ,
 "ףוחצנ ןרַאפ, דַאירטָא ןופ סרעריפנָא יד .עשידיא ַא ןעוועג טייצ רעטצעל רעד
 -בָאש םהרבא רעטעּפש ,רידנַאמָאק -- (ענליוו) יקסנילּפַאק לאומש :ןעוועג ןענעז
 -ריּפשסיױא ןופ קינלַאשטַאנ -- (ענליוו) יָאשזושט קחצי ,(שטיװָאנַארַאב) יקסניר
 -סטפַאשטריװ) ַאנישרַאטס -- (דנַאלשטיײד .בעג) ןייטשנרעב ָאעל .רד ,טסניד
 ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש) רעלפרַאװנלױק רעטעּפש ,(רעטייל
 ,(לארשי ןיא טציא .עילַאטיא ןיא הטילּפה תיראש רעד ןופ .ק .צ

 םישדח יירד .רענווָאק אבא ןעוועג זיא "רעמענ-המקנ; דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק
 -טעּפ רעניווטיל רעד ןרָאװעג טמיטשַאב טרָא ןייז ףיוא זיא גנואיירפַאב רעד רַאפ

 -בַאטש ,(קָאטסילַאיב) דיגַאמ ןנח --- טסניד-ריּפשסיוא ןופ קינלַאשטַאנ ,סיטיַאר
 דיא רעשיווטיל רעד ןעוועג זיא ןדַאירטָא עטנָאמרעדנביױא עדייב ןופ קינלַאשטַאנ
 (ענליוו) ַאקסװָארָאב ענעיכ -- ןדַאירטָא עדייב ןופ ןירַאסימָאק ,סיליאריג --

 רעקצינדור ןיא גנוגעוװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןריזינַאגרָא םייב לָאר עסיוועג ַא
 -עגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,(ענליוו) רַאזַאל םייח טליּפשעגּפָא ךיוא טָאה עשטשוּפ
 ,(טנַאה רעטריטוּפמַא ןַא טימ ןבילבעג גנודנואוורַאפ ַא ןופ) ןפמַאק יד ןיא טנכייצ

 רעקצינדור ןיא עקנַאיטרַאּפ רעשידיא רעד ןופ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד
 ןרָאלק ַא ןבעגעגוצ ריא ןבָאה סרעגערט עריא סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא עשטשוּפ
 -יטרַאּפ עשידרערעטנוא יד ןופ ענעמוקעג עלַא) רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא
 ןיא (ענליוו ןיא "םיובנייש ַאיליא, עּפורג ןוא .ָא .ּפ .פ סעיצַאזינַאגרָא-רענַאז
 רענליוו ןופ סױרַא) רעדלעוו יד ןיא ףמַאק ןופ טייצ רעצרוק ךרע יפל רעד
 .(גנואיירפַאב רעד רַאפ םישדח ןיינ ָאטעג

 "סיוא ןוא ןריזינַאגרָא םייב לָאר עקידנטיײדַאב ַא טליּפשענּפָא ןבָאה ןדיא
 ןטיבעג ןוא םיחטש עלַא ףיוא עקנַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס ענײמעגלַא יד ןעיוב

 (1942 יַאמ ןט-12--ןט-8) טיבעג רעדיל ןיא תוטיחש עסיורג יד ךָאנ דלַאב
 ןוא טעטש עקידנגיל-טנעָאנ יד ןופ ןדיא ןעמוקעג עשטשוּפ רעשטאנ ןיא ןענעז
 -בַאז ,עצניקַאבָאס ,קָאשיליסַאװ ,קָאשישייא ,עוװָאנָארָאװ ,ןודַאר ,עדיל) ךעלטעטש

 רעדָא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיא יד טימ ןעמַאזוצ ןוא (.דנַא .א שטָאל

 רעד רַאפ ןופ ךָאנ עשטשופ רעד ןופ טנגעגמוא ןיא םירעוּפ יד ייב טעברַאעג
 ,גנוגעוַאב-רענַאזיטרַאּפ ַא ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ,הטיחש
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 טריזינַאגרָא טייצנשיווצ ןיא ךיז טָאה עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עּפורג עשיסור ַא

 יטרַאּפ עשידיא יד יװ ,םעד ךָאנ טָאה ,יירעביור טימ זיולב ןעמונרַאפ ךיז ןוא

 ןברָאװרעד ,ןשטנעמ ענעמוקעגנָא-יינ טימ ןרָאװעג טרעסערגרַאפ זיא עּפורג-רענַאז

 טנַאה רענעגייא ףיוא סעיצַארעּפָא-ףמַאק טריפעגכרוד קידנצנעלג ןוא רעוועג

 תעב טעדרָאמרעד ,ןעיירעקלעמ ייווצ טרעטשעצ ,ענימג רעשטאנ יד טנערברַאפ)

 ,(.דנַא .א עירעמרַאדנַאשז ןופ רעטסיײמרעבָא ןשטייד רענודַאר םעד גנורעיול ַא

 1943 רַאורבעּפ עדנע ןיא ףוסל ןוא ךיז ןקיניײארַאפ וצ גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג

 ,דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ַא ןפַאשעג

 טָאה עשטשוּפ רעשטאנ ןופ עקנַאזיטרַאּפ רעשיסור רעד ןיא לָאר עסיורג ַא

 סלַא ןרָאװעג טצונעגסיוא רע זיא הליחתכל .(עשרַאװ) סילָאגרַאמ ללה טליּפשעג

 בַאטש רעד .דַאירטָא ןיא רעשדלעפ ןוא רַאטינַאס סלַא קיטייצכיילג ןוא טסידַאר

 -עטניא עכיוה ןייז טצַאשעגּפָא טָאה *לָאמָאסמָאק יקסנינעלע עדַאגירב רעד ןופ

 ןופ קינלַאשטַאנ-בַאטש סלַא םיא טמיטשַאב ,שינעטנעק-ןכַארּפש ןוא ץנעגיל

 -ַאגרָא עסיורג ןזיװעגסױרַא רע טָאה טמַא ןקיזָאד ןפיוא .?יקסווָאטָאק, דַאירטָא

 "עדַאגירב ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא רעטעּפש זיא ןוא ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינ

 טנעה יד ךרוד גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןלַאפעג) רַאטערקעסילַארענעג סלַא בַאטש

 ,(סרעדרעמ עשיסור-סייוו ןופ

 יקסנינעל; דַאירטָא ןשיסור ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא לָאר עקידנטיײדַאב ַא

 ןבילבעג זיא רעכלעוו ,(דנַאלסור ,יקרָאג) סיירג ַאיליא טליּפשעג טָאה ?לָאמָאסמָאק

 רעטױר רעד ןופ גנולגנירמורַא רעד ךָאנ עשטשוּפ רעשטַאנ רעד ןיא ןקעטש

 ןַא ןופ ןרימרָאפוצסיױא ןזיװַאב רע טָאה דַאירטָא ןופ *קורטילָאּפ, סלַא ,ײמרַא

 ףמַאק ןיא ןלַאפעג) דַאירטָא ןשירעפמעק ןטרינילּפיצסיד ַא ,עסַאמ רענעּפָאלעגפיוא

 ,(ץוש-טסבלעז רעשינַאזיטרַאּפיטנַא רעשיווטיל רעד טימ עבמעדאפ ףרָאד םייב

 ,טעשטיימ ןופ ןדיא ןּפורג טריזינַאגרָא טָאה (קלַאוּוס) יקסנילדעמ עשימ

 יַארַאב ןבענ) רעדלעוו רעװעטָארָאװס יד ןיא ךעלטעטש עקימורַא ןוא ץערָאװד

 םענעּפַאשעג םעד ןיא ןרָאװעג ןסָאגעגנײרַא יז טימ ןעמַאזוצ רעטעּפש ןוא (שטיווָאנ

 ,רידנַאמָאק-עטָאר טרעוו ןוא ןריזינַאגרָא ךיוא טפלעה רע ןכלעוו ,"ינזָארג; דַאירטָא

 רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא (עניַארקוא עשיטעווָאס) רעדלעוװ רערימָאטישז יד ןיא

 םינָאדװעסּפ) ןַאמנעדליג ַאשימ דַאירטָא ןשיסור ַא ןופ רידנַאמָאק רעשידיא רעד

 ,(?ַאשימ ַאידַאיד;

 ץערָאק ןיא טבעלעג ןַאמנעדליג ַאשימ .שזניא טָאה עיצַאּפוקַא רעד זיב

 ,קירבַאפ-ןָאטעב ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא סלַא (ןילָאװ)
 ָאטעג רעצערָאק ןופ סױרַא רע זיא ,ץערָאק ןיא הטיחש רעד רַאפ ךָאנ

 ןדיא קיסיירד ןוא עכעלטע ןופ עּפורג ַא ןוא ,החמש ,ןוז ןייז טימ ןעמַאזוצ

 .ןסקיב ייווצ ןוא רעװלָאװער ַא זיולב קידנבָאה

 יד ןיא יו יױזַא .ןַאמנעדליג ַאשימ ךיז טלעטש עּפורג רעד ןופ שארב

 ןוא רענַאזיטרַאּפ עשיסור ןייק ןעוועג טינ ךָאנ ןַאד ןענעז רעדלעוו רעצערָאק

 .עיסעלָאּפ ןייק קעװַא עּפורג יד זיא ,סעדנַאב עקסווָארעדנַאב טעוועשובעג ןבָאה סע

 טלגנירעגמורַא עּפורג יד טרעװ ענטיקָאר ןוא ווָאסעלק ןשיװצ געוו ןיא

 זיולב ןוא ןטסולרַאפ עכעלצרעמש רעייז יז טדייל ףמַאק ןיא ןוא ןשטייד ךרוד
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 ןיא טייצ לקיטש ַא קיטעט זיא עפורג עניילק יד .ךיז ןעװעטַאר עטלייצעג
 -ןופצ) ןישטָאכ ,שטאלימ ,עליב רעפרעד יד ןופ טנגעגמוא ןוא ןָאיַאר רעקצָאסיװ
 ,(ןילָאװ

 טסקַאװ עּפורג יד ואוו ,ןָאיַאר רערימָאטישז ןיא קעװַא ייז ןעייג רעטעּפש
 ןפיוא ,*ַאשימ ַאידַאיד, ןעמָאנ ןרעטנוא דַאירטָא ןכײרלָאצ ַא ןיא רעדנַאנַאפ ךיז
 ןטימ טרידנַאמָאק טָאה רעכלעוו ,ןַאמנעדליג ַאשימ רידנַאמָאק ריא ןופ ןעמָאנ
 ,גנואיירפַאב רעד זיב דַאירטָא

 גָאט ןזיב ןפמעק ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןָא ךיז ןסילש ןוז ןייז ןוא רע
 .רעסערפנשטנעמ עשישטייד יד רעביא ןוחצנ ןלופ ןופ

 יד טימ ןרָאװעג טנעדרָאַאב ןענעז החמש ןוז ןייז ןוא ?ַאשימ ַאידַאיד;

 ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעלטיט:ריציפָא וצ טנידרעד ךיז ןוא סנעדרָא עטסכעה
 ַא ךרוד ןַאלּפָארע ןַא ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא זיא רָאי ןט-1943 ןיא

 -ַאגרָא וצ ידכב ,(ךענעה ןַאמיז) סיגרוי רעדלעוו רעקצינדור יד ןיא טושַארַאּפ
 עטגייווצרַאפ ַא סיוא רע טיוב לענש .,עטיל ןיא עקנַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס ַא ןריזינ
 ךיירלָאצ ןענעז ןדיא רעכלעוו ןיא ,עטיל-םורד ןיא עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ
 ,(זיירק רענליוו ןוא ענליוו ןופ רקיעב) ןטָארטרַאפ

 רעד ןיא רָאי ןט-1910 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא (סיגרוי) ןַאמיז ךענעה
 רעשיָאקליװ ןוא רעלָאּפמָאירַאמ ןיא ךיז טנרעלעג .קינבושי ַא ןופ החּפשמ

 ןפיוא טעטיזרעוװינוא רענוװָאק ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא 1925 ןיא .סעיזַאנמיג
 טפַאשנסיװרוטַאנ רַאפ רערעל ןעוועג רע זיא ךיילגוצ ,טעטלוקַאפ ןשיגָאלָאיב
 רערעל ןרָאװעג רע זיא םעדכָאנ .עיזַאנמיג רעשידיא רערימָאקליװ רעד ןיא
 ,עיזַאנמיג-סלדנַאה רענווָאק רעד ןיא

 ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיווטיל רעד ןיא ןײרַא רע טערט 1943 רָאי ןיא
 ןיא ןוא ?טפַאשלעזעג סגנודליב רעשידיא, רעד ןיא רע טעברַא 1932 רָאי ןופ
 .?טַאלבסקלָאפ; גנוטייצ רעד

 גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ יד ןריזינַאגרָא םייב ןטסנידרַאפ עסיורג ענייז רַאפ
 ןרָאװעג טנױלַאב ןַאמיז זיא ,ןטנַאּפוקָא יד ןגעק ףמַאק ןשידלעה ןוא עטיל ןיא
 ןקידנריפ ַא רע טמענרַאפ טציא ,ןלַאדעמ יירד טימ ןוא ןעדרָא-?ןינעל, ןטימ
 ,קילבוּפער רעשיטעווָאס רעשיווטיל רעד ןיא ןטסָאּפ

 ַא ןעועג זיא (סיגרוי עדַאגירב) *ַאברָאב, דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק רעד
 זיא סע ןעמעוו ,ָאקנעליסַאװ ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןַאטיּפַאק ַא ,דיא רעשיסור
 ,ענווָאק ןיא טרָאפ ןט-19 ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג

 (1941--1929) ןילָאװ ןיא טפַאשרעה רעשיטעווָאס רעד ןופ ןטייצ יד רַאפ
 טימ ןעמַאזוצ ,קושטלַאקַאב םירפא ,קינרעיס ןיא רענָאיצילימ סלַא טעברַאעג טָאה
 ןעוו .ַארויסימ םיסקַאמ ןעמָאנ ןטימ עקוועשטיוו ףרָאד םעד ןופ רעניַארקוא ןַא
 .חרומ ףיוא ןפָאלטנַא עדייב ייז ןענעז טנגעג יד טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד
 טנגעג יד סָאװ ,םעד בילוצ רעטייוו ןייג קידנענעק טינ ןוא וועיק וצ קידנעמוק
 ערעייז וצ ךיז ןרעקוצקירוצ ייז ןסילשַאב ,ןשטייד ךרוד ןרָאװעג טצעזַאב זיא
 ,ןעמייה

 קינרעיס ןייק ןרעקקירוצ טינ םירפא ךיז ןעק רענָאיצילימ רענעזעוועג סלַא
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 ַארויסימ .ץיוװָארבמָאד לטעטש ןיא ןדיא יד ןשיווצ סיוא ךיז טלַאהַאב רע ןוא

 עצנַאג יד .רעפרעד עקימורַא יד ןיא םירעיוּפ עטנַאקַאב ייב סיוא ךיז טלַאהַאב

 ,טקַאטנָאק ַא ךיז ןשיװצ רעטנוא ייז ןטלַאה טייצ

 ַא ןריזינַאגרָא ןוא דלַאװ ןיא ןייגוצקעװַא עדייב ייז ןסילשַאב 1942 רעמוז

 ןופ ןדיא עּפורג ַא דלַאװ ןיא דלַאב ךיז טקיניײארַאפ ייז וצ .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 יּפעס עדנע) הטיחש רעסיורג רעד רַאפ ךָאנ ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,קינרעיס

 ,(1942 רעבמעט
 ,ַארויסימ טלייוועגסיוא טרעוו דַאירטָא םענעפַאשעג-יינ ןופ רידנַאמָאק סלַא

 ,וװָאגובַא קעלַא -- קינלַאשטַאנ-בַאטש ,קושטלַאקַאב םירפא -- רעטערטרַאפ ןייז

 ,ךילרע .רד --- רָאטקָאד-דַאירטָא סלַא

 -ָארָאװא ןעמָאנ םעד טמוקַאב רעכלעוו ,דַאירטָא רעד ןיוש טלייצ 1942 רעמוז

 רעטסקרַאטש רעד יװ טליג דַאירטָא רעד .ןדיא 80 יז ןופ ,ןַאמ 200 רעביא ,*וװָאליש

 ןדיא יד .גנוקינײארַאפ-װָארָאדָאיּפ רעצנַאג רעד ןיא רעטסקיאעפ-טכַאלש ןוא

 עטסערג יד ךיוא ןביג ייז ןוא ןפמַאק עלַא ןיא סיוא ךיז ןענכייצ דַאירטָא םעד ןופ

 ,ןפמַאק יד ןיא תונברק לָאצ

 טריזיליבָאמ גירק ןופ בייהנָא םייב זיא ,ווָאגובַא קעלַא ,דיא רעסעדָא רעד

 ייוצ ךָאנ .טנָארפ םוצ ןרָאװעג טקישעגּפָא ןוא ריציּפָא-וורעזער סלַא ןרָאװעג

 םיא ךיז טיג סע .לעװָאק ןיא טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ןיירַא רע טלַאפ ףמַאק ןטַאנָאמ

 וצ םירבח ריפ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןוא ךַאװ עשישטייד יד ןפיוקוצרעביא ןייא

 עשיסור ענעּפָאלטנַא ןצפופ ךָאנ ןָא יז ןפערט טרָאד .רעדלעוו יד ןיא ןפיולטנַא

 רעוועג טמוקַאב ,עּפורג רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא ךיז טלעטש ווָאגובַא ,סרענלעז

 טָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא ,ןּפורג עשישטייד עניילק ףיוא ןלַאפנָא ןָא טבייה ןוא

 ןשטייד יד .ענעגנַאפעג-סגירק עשיסור ןַאמ 65 רעביא טלייצעג עּפורג ןייז ןיוש

 טריפ קעלַא ןוא עװַאלבָא עסיורג ַא (קסירב רעטניה) רעדלעוו יד ןיא ךרוד ןריפ

 .רעדלעוו רעקסניּפ יד ןיא עּפורג ןייז קעוװַא

 -רענַאזיטרַאּפ עסיורג ַא טנגעג רעד ןיא ךיז טזיײוװַאב רָאי ןט-1942 טסברַאה

 ,וָארָאדָאיפ ןוא ַאמגעיב ןרָאיַאמ-.נעג יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא גנוקינייארַאפ

 סלַא טשרעוצ טרינימָאנ טרעוו רע ,גנוקינייארַאפ רעד וצ וצ טערט ווָאגובַא

 רעטעּפש ,"װָאלישָארָאװ; דַאירטָא ןופ טסניד-ריּפשסיוא-רעטייר ןופ רידנַאמָאק

 טימ סיוא ךיז רע טנכייצ לענש .דַאירטָא ןופ בַאטש ןופ קינלַאשטַאנ רע טרעוו

 סלַא ַאמגעיב לַארענעג םעד ךרוד טרינימָאנ טרעוו ןוא ןטַאט עשידלעה ענייז

 "רַאפ ןטסָאּפ םעד .גנוקינייארַאפ רעד ןופ ןּפורג-ריּפשסיױא עלַא ןופ רידנַאמָאק

 .גנואיירפַאב רעד זיב רע טמענ

 -לעה ןייז טימ טנגעג רעצנַאג רעד ןיא טמירַאב ןעוועג זיא ווָאגובַא קעלַא

 עשיטסירעלטיה יד ףיוא קערש ַא ןפרָאװעגנָא טָאה קעלַא ןעמָאנ רעד .טייקשיד

 ןופ רענַאזיטרַאּפ ענעבילבעגנבעל עלַא ןענָאמרעד גָאט וצ טנייה זיב ,ןדלעה

 קידנעטש ךיז טָאה רעכלעוו ,דלעה-רעריּפשסיוא םעד ערע טימ טנגעג רענעי

 רעכלעוו ןוא טרַאװרעד ןטסקינײװמַא םיא טָאה אנוש רעד ואוו ,טרָאד ןזיװַאב

 -עכער טינ ,טולב עשידיא ענעסָאגרַאפ-קידלושמוא סָאד רַאפ המקנ ןעמונעג טָאה

 | ,ןבעל םענעגייא ןייז טימ ךיז קידנענ
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 -רעטָאּפ,, : סנעדרָא יד טימ טנכייצעגסיוא םיא טָאה גנוריגער עשיטעווָאס יד
 ,"ןטסנידרַאפ-ספמַאק רַאפ, : ןלַאדעמ ןוא ?ןרעטש רעטיור, ןוא "גירק רעשידנעל
 .תוגרדמ עטייווצ ןוא עטשרע *לַאדעמ רענַאזיטרַאּפ, ,*דנַאלשטייד רעביא גיז;

 ןיא עקנַאזיטרַאּפ רעשיטעװָאס:שילױּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ
 טרעבָאר ,דיא רעשזדָאל רעטרילימיסַא רעד ןטסנידרַאפ עטסערג יד טָאה ןילָאװ
 -סקלָאפ רעד ןופ רָאטקעריד סלַא טעברַאעג המחלמ רעד זיב .יקסווָאנַאטַאס

 ןעוו .(ןילָאװ ,קצָאסיװ לטעטש ןופ רעטעמָאליק ןביז ַא) ןולעיוו ףרָאד ןיא לוש
 רעקצָאסיװ ןיא טנגעג רעצנַאג רעד ןופ ןדיא יד ןרירטנעצנָאק ןביוהעגנָא טָאה ןעמ
 ךיילג זיא םיא וצ .רעדלעוװ יד ןיא ןפָאלטנַא יקסוָאנַאטַאס טרעבָאר זיא ,ָאטעג
 רערעל רעטמיטשעג-שיטעװָאס-ָארּפ רעשילױּפ ַא ,רבח ַא סנייז ןענַאטשעגוצ
 -רענַאזטרַאּפ עשיליּפ ַא ןריזינַאגרָא ןָא ןבייה עדייב ייז ןוא יקסווָאקשזָאר
 ,גנוגעווַאב

 רעשילױוּפ סלַא ןוא ןַאמ 15 זיולב טלייצעג דַאירטָא רעד טָאה הליחתכל
 -רַאּפ רעשיסור סווָארובַאס ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ?ָאקשיטסָאק; .נ .א דַאירטָא
 ,גנוקינייארַאפ רענַאזיט

 ןַאלּפָארע ןשיטעװָאס ַא טימ טקישעגּפָא ןווָארובַאס ךרוד טרעוו יקסווָאנַאטַאס
 ןייק (דנַאלסור-סייוו ,קסלעי ייב) שטינעטרַאק ןיא םָארדָארעַא ןשינַאזיטרַאּפ ןופ
 גנַאר םעד טמוקַאב ןוא לוש עשירעטילימ ַא ךרוד רע טכַאמ טרָאד .עװקסָאמ

 -סטייקיטעט ןייז ןיא ןַאלּפָארע ןַא טימ קירוצ ךיז טרעק ןוא קינװָאקלָאּפ-רעטנוא

 .ןָאיַאר

 עשילױּפ יד ןדרָאמ ?סעצוװָארעדנַאב; עשיניַארקוא יד סָאװ םעד בילוצ

 ןיא ןוא ןיקסוװָאנַאטַאס וצ טנגוי עשיליוּפ יד טפיול ,ןילָאװ ףיוא טייהרעדנימ
 גנוקינײארַאפ-רענַאזיטרַאּפ עשיליוּפ ערעדנוזַאב יד ןיוש טלייצ 1943 טסברעה

 ןדַאירטָא 7 (ןריולרַאפ טינ ןלױוּפ זיא ךָאנ) *ַאלנעניגז עינ ַאקסלָאּפ עשטשעי; .נ .א
 ,ןַאמ 2,500 טימ

 קעװַא רעטעּפש זיא שארב ןיקסווָאנַאטַאס טימ גנוקינייארַאפ עצנַאג יד
 טָאה יז ואוו ,ועשטרַאּפ ןופ ןָאיַאר ןיא ,ןלױּפ ןייק דנַאלרעטניה ןיא רעפיט
 ַא יקסוָאנַאטַאס טרעבָאר זיא גָאט וצ טנייה .גנואיירפַאב רעד זיב טרירעּפָא
 ,יימרַא רעשיליוּפ רעד ןופ לַארענעג

 -עגסיוא דַאירטָא ןטנָאמרעדנביױא םעד ןיא טָאה רַאסימָאק ןופ עיצקנופ יד

 ַא תעב ןלַאפעג) ַאשימ ,דיא רערימָאטישז רעטבילַאב-ןעמעלַא-ייב רעד טליפ
 ,(גנורעיול

 רעקָאבילַאנ) "סורָאלעיב ויוקסטעיווָאס ַאז; ןופ רַאסימָאק-דַאירטָא רעד
 .קסניּפ ןופ םוַאנ ןַאמדלעפ דיא רעד ןעוועג זיא (עשטשוּפ

 זיא (עשטשוּפ רעקָאבילַאנ) "*דַאירטָא יקסנילַאטס, ןופ רַאסימָאק-דַאירטָא
 -רַאמ) "לעטיבערטסיא, דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק רעד .עירול --- דיא רעד ןעוועג
 ,ינלָאדָאּפ -- דיא רעשיטעווָאס רעד זיא (עשטשוּפ רעשטָארַאנ ,עדַאגירב סווָאק
 ,הפי -- קינטנַאסעד רעד זיא "קַאריביס; דַאירטָא ןופ רַאסימָאק

 ,טנַאנעטײל רערעטלע רעד רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא עשטשוּפ רעקָאבילַאנ ןיא
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 ןעמָאנ ןרעטנוא רעלוּפָאּפ) *רעבַאיטקָא; דַאירטָא-עיסרעוויד םעד ןופ רידנַאמָאק

 ,קילערָאג דיא רעד ,(*שטיװקסָאמ,

 "וועריר ַא ןזיװעגסױרַא טָאה (עקסור ןיא רעטעּפש) עשטשוּפ רענַאשטיּפיל ןיא

 רעכלעוו ןופ שארב ,עּפורג-ןטסיטושַארַאּפ-עיסרעװיד יד טייקיטעט-ספמַאק עקיד

 .ןוָאדיװַאד ןַאטיּפַאק --- דיא רעד ןענַאטשעג זיא סע

 עדַאגירב) "ןינילַאק; דַאירטָא ןשיסור ןופ עטָאר-עיסרעוויד ַא ןופ רידנַאמָאק

 רידנַאמָאק ; (קסניּפ) קינטָאלּפ דוד ןעוועג זיא (עשטשוּפ רעקָאבילַאנ ,"לָאמָאסמָאק,

 יָאלָאװ ,עדַאגירב רעוװָאלַאקשט) דַאירטָא סעקצירַאטס ןיא עּפורג-עיסרעוויד ַא ןופ

 .ןיװָאגָאר רעזייל ,רוחב רענישזָאלָאװ רעד ןעוועג זיא (עשטשוּפ רענישז

 רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג זיא קסנימ ןופ רַאילָאמס לשרעה

 .רעצּפיױטס ןופ רעטעּפש ןוא ןָאיַאר רעצינעיוויא ןופ גנוטייצ רעטקורדעג

 "טילָאּפ רעד ,"םַאלָאק בוקַאי; דַאירטָא ןשיסור ןופ רידנַאמָאק רעד ךיוא

 דַאירטָא םייב גנולײטּפָא רערעדנוזַאב רעד ןופ קינלַאשטַאנ רעד ןוא ןַאהָאק "קור

 .ןדיא ןעוועג ןענייז ,(עשטשוּפ רעקָאבילַאנ) "יקסוועינ רעדנַאסקעלַא;

 רַאפ דַאירטָא ןַא ןעוועג זיא (ןילָאװ-םורד) גנוקינייארַאפ סוועידעוודעמ ןיא

 רעדָא) "ַאידָאלָאוװ ַאידַאיד, דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק רעד .ןבַאגפיוא עלעיצעּפס

 ןעוועג זיא (עלעוולעוו ןעמָאנ ןרעטנוא ןדיא יד ייב טנַאקַאב ןעוועג זיא רע יו

 ןופרעד ןוא ןטלַאהַאב טינ טייקשידיא ןייז טימ ךיז טָאה רעכלעוו ,דיא רעשיסור ַא

 רענַאמוא יד ןיא עזַאב ןייז טַאהעג רעירפ טָאה דַאירטָא רעד ,טכַאמעג טינ דוס ןייק

 .(ןילָאװ-ןופצ) רעדלעוו רעוװָאכוק יד ןיא רעטעּפש ,(ןילָאװ-םורד) רעדלעוו

 יוועידעוודעמ ,גנוקינייארַאפ רעד ןופ רידנַאמָאק רעד זַאי טדערעג טָאה ןעמ

 ףיוא ןעוועג ךיוא זיא גנומַאטשּפָא רעשידיא ןגעוו דשח ַא .דיא ַא ןעוועג ךיוא זיא

 "רַאפ סוועידעוודעמ ןוא גנוקינייארַאפ רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ םענייא

 .ןיקול ,קלָאּפ ,רעטערט

 יטימ ַא ,דנַאלסור ןופ יורפ עשידיא ַא טליּפשעג ָאד טָאה לָאר עקיטכיוװ ַא

 .ַאנװָארדנַאסקעלַא ַאירַאמ עשידלעה יד ,בַאטש ןופ ןירעטעברַא

 "יסור רעד זיא יקסװָאגינרעשט-װָארָאדָאיפ ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןיא

 דַאירטָא םייב ןָאילַאטַאב ןטעביז ןופ רַאסימָאק רעד ןעוועג ןַאברוק דיא רעש

 סילָאגרַאמ דיא רעסעדָא ןַא ןעוועג זיא רעיצרעד רעשיטילָאּפ רעד ,?סרָאשטש,

 ,דיא רעוועיק רעד ,דָאװזוװ-ןטנַאדנעמָאק םעד ןופ רידנַאמָאק רעד ןוא ,(ןלַאפעג)

 ,(ןלַאפעג) ווָאקישזדַאט

 ,ןדיא עשיטעווָאס ןרידנַאמָאק ליפ ןעוועג ןענעז גנוקינייארַאפ סקַאּפװַאק ןיא

 רעטערטרַאפ רעד .גנומַאטשּפָא עשידיא רעייז ןטלַאהַאברַאפ רעבָא ןבָאה עכלעוו

 -נַאמָאק-ןָאילַאטַאב רעטסשידלעה רעד ,שטיװָאכעציָאװ --- ףעש-עיזיוויד-בַאטש ןופ

 "ירד רעד ןופ רידנַאמָאק רעשידלעה רעד ,לַאבמיצ --- עיזיוויד רעד ןופ ריד

 .ןדיא ןעוועג ןענעז ,רָאטקיװ ,רערינימ רעטסעב רעד ןוא ָאקנעּפרַאק --- עטָאר רעט

 יד בילוצ ךיוא זייוולייט) רעטקַארַאכ ןקיטרַאנדישרַאפ ןופ םימעט בילוצ

 עשידיא ןגעלפ (רענַאזיטרַאּפ עשיסור לייט ַא ןופ ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא

 (ןטיבעג-חרזמ יד ןופ עקימַאטשּפָא יד סרעדנוזַאב) ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנריפנָא
 -וצנָא רעווש זיא רַאפרעד ןוא גנומַאטשּפָא עשידיא רעייז ןבעגנָא לָאמ עלַא טינ
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 טקריועגטימ ןבָאה עכלעוו ,ןדיא לָאצ רעקידנטיײדַאב רעד ןופ ןעמענ עלַא ןפור
 -רענַאזיטרַאּפ רעשיטעווָאס רעד ןופ סקואורעדנַאנַאפ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד וצ
 ,עניַארקוא ןוא דנַאלסור"סייוו ןיא גנוגעווַאב

 ירענַאזיטרַאּפ רעד ןיא לײטנָא רעשידיי רעד,)
 ("דנַאלסור-טעװָאס ןופ גנוגעװַאב

 יקסווָאדיל םהרבכא

 טנכערעגּפָא ךיז

 ןעמוקעג ןענעז רימ .ןעשעג ךַאז יד זיא ,1942 רעבָאטקָא ןטנעצ םעד ,תבש
 רַאפ עיצַאר-טיורב רעזנוא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ,ךעלנייוועג יו ,טעברַא רעד וצ
 ןיימ וצ ,סקניל ןייג וצ טָאטשנָא .גָאט ַא רַאפ םַארגָאקעד ןעצ ,געט עכעלטע

 ,(+ דלעפ-ילפ ןופ טייז רעד ןיא ,סטכער טעדנעװעג ךיז ךיא בָאה ,ץַאלּפ-סטעברַא

 םענעי ןופ טייז רעד ןיא ,רעדנוזַאב ןעגנַאגעג רימ ןענעז יירד וצ ןוא ייווצ וצ
 טימ ,רימ ןוא ןענַאלּפָארע ערעייז ןשיװצ םורַא ךיז ןעיירד ןשטייד .לדלעוו

 רימ ןעייג ,טייז ַא ףיוא קַאז-ןקור ַא ןוא לסקַא ןפיוא םילכ-סטעברַא ערעזנוא

 םוצ -- ןקרעמַאב טינ זנוא לָאז רענייק זַא ,ךיז ןדנעו רימ -- געוו רעזנוא וצ
 ,קעװַא ךיז ןגייל רימ .רעוועג סָאד ןבָארגַאב זיא סע ואוו ,ץַאלּפ םוצ ,לדלעוו

 רעזנוא ףיונוצ ָאד ךיז טביילק זייווכעלסיב .דרע רעד ףיוא סיוא ךיז ןקערטש

 ןופ יירשעג ַא ןוא שיױרעג-ָאטיױא ןַא ךיז טרעה טייז רענעי ןופ .עּפורג עצנַאג
 עסיורג יד ךיז ןעניפעג זנוא ןופ טייו טשינ .טפול יד ךרוד טדיינש יורפ ַא
 םיחצור יד יו ,שרעדנַא טינ ,ןטסטנעָאנמַא זנוא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ םירבק
 ,רעטנזיוט יד וצ םיא ןבעגוצוצ ,ןברק ַא ךָאנ טכַארבעג ןבָאה

 ןעשַאּפ ,טייוו רעטעמ טרעדנוה יירד ךרעב ,לדלעוו ןופ טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ןַאד ןוא ,ןקרעמַאב זנוא ייז ןענעק עגר עדעי .תומהב ערעייז רעדניק-םירעיוּפ
 ןייק טלָאװ רע יװ ,גנַאל ,גָאט רעצנַאג ַא ךיז טיצ סע ,ןריולרַאפ רימ ןענעז --

 ,זָארג ןוא ןגייווצ טימ טריקסַאמרַאפ ,ןדָאב ןפיוא ךיז ןגייל רימ ;טַאהעג טינ ףוס
 .רעד טינ זנוא ןלָאז ,סיצַאנ יו זנוא וצ ןענעז סָאװ ,"םיצקש, עקיזָאד יד זַא
 יד .טייצ-תושמשה:ןיב יד ןטרַאװרעד וצ ןזיוװַאב רימ ןבָאה ףוס-לכ-ףוס ,ןליפ
 -עטָא רימ .ייז טריפעגקעווַא ןוא תומחב ערעייז טלמַאזעגפיונוצ ןבָאה *םיצקש;
 ןּפעלש ןוא סיוא ןבָארג ,רעטסניפ טרעוו סע זיב ןטרַאװ ,יירפ לסיבַא ּפָא ןעמ
 ןופ רעדעי .ןליוק טרעדנוה ןוא ןסקיב ריפ --- רעוועג סָאד ןדָאב ןופ סױרַא
 ,טנַאה ןייז ןיא טַאנַארג ַא טמענ זנוא

 ,שטיװָאנַארַאב ןא (
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 טרָא ןייז ןופ (' רעזייל רבח רעד ןענַאטשעגפיוא זיא ןײגקעװַא רעזנוא רַאפ

 ןענעז רימ -- טגָאזעג רע טָאה -- םירבח: .רעטרעװ עכעלטע טגָאזעג ןוא

 רעזנוא רַאפ המקנ ןעמענ וצ ןוא ןרעדנַא םעד םענייא יירט ןביילב וצ ןרױאוװשַאב

 ןוא ןרעטלע ערעזנוא ,רעטסעװש ןוא רעדירב ערעזנוא ןופ טולב סָאד ,טולב

 ןוא רבח ןייז ןופ ןלַאה ןפיוא רענייא ןלַאפעג רימ ןענעז םעדכָאנ ."רעדניק

 ,ןטייוצ םעד רענייא טשוקעג

 "עג ןבָאה רימ .געוו ןלָאמש םעד סיוא-גנעל ןעגנַאגעג רימ ןענעז ליטש

 עקיאייברעד עלַא יד ןדיימוצסיוא ,םורַא ןוא םורַא ןייג ןפרַאד רימ זַא ,טסואוו

 טמעטָא זנוא וצ האנש יד םורָאװ ,ןקרעמַאב טינ זנוא לָאז רענייק ידכ ,רעפרעד

 יד ןעמוקעגמוא ןענעז סע יװ ,טסואוועג ןבָאה רימ .םיבושי עשייוג עלַא ןופ

 סיצַאנ יד זולב טינ .הביבס רעד ןיא רעפרעד ןוא ךעלטעטש עלַא ןיא ןדיא

 ןפערטנָא ןלעװ רימ סָאװ ,ױג רעדעי .רעדרעמ ןוא םיאנוש ערעזנוא ןענעז

 טימ זנוא ןענעגרה ןענָאק טינ טעװ רע ביוא .אנוש-םד רעזנוא זיא ,געוו ןיא

 זנוא ןלָאז ייז זַא ,סיצַאנ יד ןרימרַאלַא ףכית רע טעװ ,טנעה ענעגייא ענייז

 ףיוא ןפערט ןלעװ רימ ןעמעוו ןדעי זַא ,ןסָאלשַאב רימ ןבָאה רעבירעד .ןגָאיכָאנ

 ןיא ןלַאפנײרַא טינ ןלָאז רימ זַא ,ןענעגרה רעירפ רימ ןלעװ ,געוו רעזנוא

 ,טנעה ענייז

 טימ דלַאװ ןופ ןשינעטכידעג יד ןיא ןעגנַאגעג רימ ןענעז טכַאנ עצנַאג ַא

 רימ ןבָאה ןייש-ןגרָאמירפ םייב רָאנ ןוא ,סַאּפמָאק ַא ןוא עּפַאמ ַא ןופ ףליה רעד

 ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא ןענעז קעז יד ןופ ,טלעטשענּפָא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז

 ןסעגעג ןבָאה רימ .טיורב סָאד ןרימש וצ סָאװ סעּפע ןוא טיורב ןקורט ךעלקיטש

 ןגיוצעגסיוא ךיז ןבָאה רימ .רעטעּפש ףיוא ךיוא ןזָאלעגרעביא ןוא ןעמַאזוצ

 ערעזנוא ףָאלש ןבעג וצ ,ןטסוק עּפורג רענעסקַאװרַאפ ןוא רעסיורג ַא רעטנוא

 רעטכידעג רעד ןיא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רענייא .ןעורוצּפָא ןוא ןגיוא

 ןוא רעמענעגנָא ןַא ןעוועג זיא סע .טריקסַאמרַאט ןוא ןגרָאברַאפ ,שינעטלעהַאב

 ,דלַאװ ןיא ןייש עקידרעמוז ריא ןסָאגעג ,טניישעג טָאה ןוז יד .גָאט רעסייה

 -ַאב ןגייווצ יד .סעטסוק יד ןופ ןטָאש ןיא דרע רעד ףיוא טגיילעגסיוא םירוחב יד

 ןליטש רעייז ןופ גנַאלק םוצ ,םינּפ סָאד טעלגעג ןטלָאװ ייז יו ,עילָאװַאּפ ךיז ןגעוו

 סע זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ .טייקדימ ןופ ןפָאלשטנַא דלַאב רימ ןרעוו למרומ

 ,טײהרענעטלַאהַאב ןעור וצ גָאטיײב ןוא ,טכַאנייב ןייג וצ רעסעב זנוא רַאפ זיא

 ,גנוגעװַאב ןָא

 ַא .ץיה ריא ןליפ טזָאל ןוא למיה ןופ ךיוה רעד ןיא ןיוש טריצַאּפש ןוז יד

 ןעמ טגירק ױזַא יו .טקינייּפ טשרוד רעד ןוא ,זנוא טשרעהַאב טייקדימ ערעווש

 סָאװ ,רעמייב ןבעל ,ץַאלּפ ןקירעדינ ַא טכוזעגסיוא ךיז ןבָאה רימ ? רעסַאװ

 ןבָארג קַאה רעטביורעגוצ רעד ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,ןדָאב ןקיּפמוז ןיא ןסקַאװ

 עװַאק יוװ ,רעסַאװ קיצומש טרָאד ךיז טזייוװַאב לענש ןוא ,בורג עפיט ַא רימ

 ןיא לכיטיזָאנ ַא ךרוד רעסַאװ סָאד ךרוד ןפיז רימ .ךלימ טימ טשימעגסיוא

 .יקסװָאדל (2
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 ןוא ,לָאמ ייווצ-לָאמ ןייא ךרוד ןּפיז רימ .ךיז ייב ןבָאה רימ סָאװ ,ילכ רעניילק ַא
 .רעייפ ןפיוא ילכ יד ףױרַא ןעוט רימ ןוא רעטייש ַא ןָא רימ ןדניצ םעדכָאנ

 םענעגנָא ױזַא ןעוועג ייט ןבעל ץנַאג רעזנוא ןיא זיא ןעוו ,*יײט, ןעקנירט רימ
 ןוא ןדָאב-דלַאװ ןופ רעסַאװ ןופ ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא סָאװ ,ייט ? לָאמסָאד יו

 רעזנוא טימ טכַארבעגטימ ןבָאה רימ סָאװ ,ןירַאכַאס ןופ ןרָאװעג טסיזרַאפ זיא
 ןוא ןעייזּפָא ,ןּפעש סָאד -- טעברַא ערעוװש ַא ןעוועג זיא סע .ָאטעג ןופ זייּפש

 :ןעגנַאגעג רעטייוו ןוא טשרוד םעד טליטשעג לסיבַא רימ ןבָאה ףוס םוצ .ןכָאק
 ,ליצ רעזנוא וצ ןטסלענשמַא יו ןעמוקנָא ןפרַאד רימ

 ןפירט ןביוהעגנָא טָאה סע .טפול רעד ןיא לקנוט ןרָאװעג זיא ןגרָאמ ףיוא
 יד .קיצומש ןוא סַאנ זיא ץלַא ,ךיז ןטלַאהַאב וצ ואוו ,טרָא ןייק ָאטינ .ןגער ַא
 ,הברוח עטלַא ןַא סעּפע ןעניפעג רימ ןלעוװו רשפא ,ןכוז ןוא ןעשזדנָאלב ןגיוא
 רָאלק ןענעז סָאװ ,דלַאװ ןופ םינמיס-ןעק יד טיול .,ןטלַאהַאב וצ ןטרָאד ךיז
 ךיז ףרַאד ןענַאד ןופ טייוו טינ זַא ,טסואוועג רימ ןבָאה ,זנוא ןופ עקינייא רַאפ
 טסוּפ ַא טקעדטנַא רימ ןבָאה ףוס-לכ-ףוס .רעטכעוו ןופ לדייב סָאד ןעניפעג

 -דלַאװ רעד סיוועג ,ןשטנעמ טניואוועג טרָאד ןבָאה לָאמַא .זיוה טסיװ ןוא
 לַאטש ַא ןופ ךעלטשער טיהעגּפָא ךיוא ךיז ןבָאה סע .החּפשמ ןייז ןוא רמוש

 טינ טרָאד זיא שפנ רעקידעבעל ןייק רעבָא ,םינינב-טּפַאשטריװ ערעדנַא ןוא
 טלײאעג ךיז ןוא ןפָאלטנַא ,ןרָאװעג ןקָארשעגרעביא ןענעז זיימ רָאנ .ןעוועג
 .רעכעל ערעייז ןיא ןכירקרַאפ וצ

 יצ ,העד רעד טימ ךיז ןגָאלש רימ .טכַאנ יד ןלַאפעגוצ זיא לייוורעד
 ןיא ןרעוו טּפַאכעג רימ ןענעק ָאד ; טשינ זַא ןסילשַאב ןוא ןקיטכענ ָאד ןלָאז רימ

 "טיירב ַא רעטנוא ,דלַאװ ןיא ךיז ןרעקוצקירוצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .עקטסַאּפ ַא

 ,לגרעב ַא ןופ ץיּפש ןפיוא ךיז טקערטשעצ סָאװ ,םױב:-ןַאטשַאק םענעסקַאוװעצ
 ,ןפָאלשטנַא דלַאב ןרעוװ ןוא ,עקירעגנוה ןוא עדימ ,סיוא ךיז רימ ןטיײרּפש

 ,דלַאװ ןיא טייקליטש ַא .ךַאװ רעד ףיוא ןייז וצ ייר ןיימ ןעמוקעג זיא סע
 םירבח עדימ יד ןופ ןעכרָאנש סָאד ,ןגייוצ יד ןופ שיורעג עליטש סָאד זיולב
 ןרעיוא יד ,שינרעטסניפ רעד ןיא ןקוק ןגיוא יד ,טייקליטש יד ךרודַא ןדיינש
 ?ָאטעג יד זיא ואוו :ןצרַאה ןיא ןעשזדנָאלב ןעקנַאדעג ןוא םַאזקרעמפיוא ןענעז
 -- ? רימ ןעייג ןיהואוו ?טלעװ רעד ןיא רימ ןענעז ואוו ? עקירעזנוא ןענעז ואוו
 לָאז ךיא זַא ,הליפת ַא ןעשטּפעש ןצפעל עניימ רָאנ ,טשינ טרעפטנע טייקליטש יד

 ןקידנפָאלש ַא ןופ יירשעג סָאד .ייג ךיא ןכלעוו ףיוא ,געוו ןטימ ןייז חילצמ
 ,טייקליטש יד ךרודַא טדיינש רבח

 ריא ןופ טיירש סָאװ ,עיסול זיא סָאד .עקידנפָאלש יד רעביא ןייא ךיז גייב ךיא

 ךיז טקעוװ יז ? ריד זיא סָאװ ,עיסול ,עיסול :ךעלעמַאּפ ףיוא יז קעוו'כ ,ףָאלש
 ךיז טָאה'ס :טעשטּפעש יז .שינרעטסניפ רעד ןיא ןטכיול ןגיוא עריא ,ףיוא
 ,הטיחש רעד וצ רעטסעווש ןיימ סױרַא ןריפ רעדרעמ יד יוװ ,טמולחעג רימ

 עריא טכַאמרַאפ יז -- !ףָאלש ןוא ךיז קיאורַאב ,עיסול ,ךיז קיאורַאב ---

 ,ןפָאלשטנַא טרעוו ןוא רעגעלעג ןפיוא סיוא ךיז טיצ ,ןגיוא
 ,םעד ןקעוופיוא ףרַאד ךיא .ךַאװ יד ןשיוט וצ ןטייצ יד ןעמוקעג זיא סע

 רעבָא .םיא טָאטשנָא ןגייל ךיז לעװ ךיא ןוא ,ןכַאװ וצ ןעמוקעג זיא ייר סנעמעוו
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 ,ןכירק ןטונימ יד .ףָאלש ןפיט ןייז ןופ ןקעוואוצפיוא םיא תונמחר ַא רימ זיא'ס

 העש עצנַאג ַא .םירבא עניימ עלַא ןיא ךיז טליפ טייקדימ יד .ךרודַא ןפיול

 ךיז יצ'כ .ןַאמכַאװ םעד ףיוא קעוו ךיא ןענַאװ זיב ,ךיז טימ ךיז ךיא לגנַאר

 ,ןפָאלשטנַא דלַאב רעװ ןוא ,ץַאלּפ םענערָאװעג-יירפ ןפיוא ,דרע רעד ףיוא סיוא

 ןגױא יד ןבייר ,ףיוא ןעייטש ,ףיוא ךיז רימ ןקעוו ןייש-ןגרָאמירפ ןטימ

 זיא ןסע ןופ ןיוא .ָאטשינ זיא ךיז ןשַאו םוצ רעסַאװ ,טנעה ערעזנוא טימ

 טגיילעג ךיז רימ ןבָאה עקירעגנוה ,טעשטוקרעד רעגנוה רעד .רכז ןייק ָאטשינ

 -רַאמ ןרעדנַא ןכָאנ רענייא .ןענַאטשעגפיױא רימ ןענעז עקירעגנוה רעמ ךָאנ ןוא

 רבע ןטנעָאנ ןגעװ ןעקנַאדעג ,ןזָאלעגּפָארַא ּפעק יד ,ייר רעד ןיא רימ ןריש

 יגרָאז ןיא ןייא ריד טליה ןגרָאמ רערָאלקמוא דעד ,המשנ רעד ףיוא ןסערּפ

 ןטייז יד ןיא םורַא ךיז ןקוק ,סעקשזעטס-טינ ןוא -ָאי ףיוא ךיז ןגעװַאב רימ

 טייז רענעי ףיוא .ּפָא ךיז רימ ןלעטש דלַאװ ןופ קע םעד ןיא .ךַאװ ןרעיוא יד

 ןוא טנעָאנ ןופ ךיז ןעעז רעדלעפ עטרעקַאעג .ַאשולַאז ףרָאד סָאד זיא דלַאװ

 טייג זנוא ןופ טייו טינ .סעקטַאכ ןופ ייר עגנַאל ַא -- טייז רעייז ףיוא .,טייוו

 .ףוג ןייז ףיוא לדמעה-טנווייל ַא טימ זיולב ,רעױּפ רעטלַא ןַא דלעפ ןיא םורַא

 ,דרעפ ןדַאינג ןופ טּפעלשעג ,רעקַא ןייז רעטניה רע טייג טירט ערעווש טימ

 ןעייג סָאװ ,דרעפ ןייז ףיוא ןוא רעױּפ ןפיוא טייצ ערעגנעל ַא ןעור ןגיוא יד

 וצ טביולרעד זנוא זיא :ץרַאה סָאד טקינײּפ קפס רעד ןוא ,קירוצ ןוא ןיהַא

 ? ןקרעמַאב זנוא טעוו'מ זַא ,ארומ ןייק ָאטינ זיא ? ךיז ןזייוו

 ןוא טעברָא ןייז טקידנעעג טָאה רעיוּפ רעד ,ןעגנַאגרַאפ זיא גָאט רעד

 עקטַאכ רעטסטנעָאנ רעד וצ ןייג וצ ןסילשַאב רימ .ףרָאד ןייז וצ םוא ךיז טרעק

 רעדנַאנַאפ ךיז טיײרּפש ,סױרַא טייג עּפורג ַא .זייּפש טרָאד ןפיוק וצ ןוא ףרָאד ןיא

 רעסיורג ַא .קינייװניא ןיירַא ןעגנירד ייווצ ןוא עטַאכ יד םורַא טלגניר ןוא

 ענייז ןשיװצ ןסָאגעגסױא זיא טײקמערָא עשיפרָאד רעסעילָאּפ יד סָאװ ,רעמיצ

 ,רעטקעדעגּפָא ןַא טייטש לקניוו ןיא .ןוויוא רעקיכייב ,רעסיורג ַא .טנעוו עסייוו

 ןופ ,טנַאװ רעצנַאג רעד ןופ גנעל רעד ןיא -- קנַאב ַא ןוא שיט רעקידלקַאװ

 ,"רעטומ רעקילייה; רעד ןופ דליב ַא רדח ַא ןופ לקניוו ןיא .ןטייווצ ןזיב קע ןייא

 ןפיוא ךיוב ןפיוא ןגיל רעדניק עניילק ייווצ .םיא רעביא ךוט רעסייוו ַא טימ

 סָאװ ,םירוחב ענדָאמ יד ףיוא ןקילב עטרעדנואוורַאפ טימ ןקוק .קָאשטעּפירּפ

 עטרעיױּפ עטלַא ןַא .טנעה ערעייז ןיא רעוועג טימ זיוה ןיא ןעגנורדעגנײרַא ןענעז

 ,זנוא וצ ּפָארַא טייג

 !טיױרב לסיבַא קילעפעג זנוא ףיוקרַאפ ,(עטסָאבעלַאב) עקייזָאכ --

 ענעמונעגרעדנַאנַאפ טימ ,רעמיצ ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג זיא עטרעיוּפ יד

 .זנוא ןרעפטנע וצ סָאװ ,טכַארט ,טנעוו יד ףיוא טקוק ןוא טיירטשעצ זיא יז .טנעה

 ןוא לפָאטרַאק רעבָא .(טיורב ןייק ָאטשינ) טעינ ַאבעילכ ,עקנירעייט ---

 .ןבעג ךייא ךיא ןעק שיילפ

 ,עקייזָאכ ,ױזַא ןייז לָאז ---

 טלעטש עיוג יד .ןלָאצַאב ריא ןליוו רימ .,לּפָאטרַאק ןוא שיילפ ןעמענ רימ

 ןעמענ טינ טעװ יז זַא ,ךיז טרעווש ןוא ןגיוא עטרעדנואוורַאפ סיוא זנוא ףיוא
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 ,רערַאד ,רעקירעדינ ַא ,ריט רעד ןיא ךיז טזייוװַאב רעיױּפ ַא .זנוא ןופ טלעג ןייק

 ,יורג ןוא רעטיש זיא דרָאב יד ןוא ,דנילב זיא םיא ייב גיוא ןייא

 ןוא סיוא רע טפור -- (םירוחב ,ןגרָאמ טוג) יצּפָאלכ ,ירבָאד ןעיזד --

 "רעדירב ןופ תובחר רעד טימ ,םולש רַאפ טנַאה ןייז זנוא ןופ ןדעי ןיירַא טקעטש
 ,הבושת ַא ףיוא קידנטרַאו טשינ ןוא --- ? הרבח ,ריא טייז ןענַאװ ןופ --- טפַאש
 ךיז ןעניפעג ,דלַאװ ןיא ,ןענַאד ןופ טייו טינ ,ארומ טשינ טָאה :וצ רע טיג
 ךיוא ןוא .החּפשמ ןייז ןוא יקצילבָאז ,ןישָאװירק ןופ רעקיײטּפַא רעשידיא רעד
 ואוו טרָא ןפיוא ,ןליוו רימ ביוא ,ןעגנערב זנוא ןעק רע .,דלַאװ ןיא זיא םולב
 ,דלַאװ ןיא רעטייו קעװַא ןיוש ןענעז ייז רעבָא .ןענופעג רעירפ ךיז ןבָאה ייז

 רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןָאיַאר רעד זיא טרָאד םורָאװ ,עראשטש טייז רענעי ףיוא
 ןופ ןעמענ טלָאװעג טינ טָאה רע ךיוא .ןשטייד יד ןופ ןָאיַאר רעד זיא ָאד ןוא
 ןיא ןגרָאמ זנוא ןטײלגַאב וצ טגָאזעגוצ טָאה רע .זייּפש רעד רַאפ טלעג זנוא
 .טנערברַאפ זיא קירב יד לייוו ,ךייט ןרעביא ןריפוצרעביא זנוא ,ירפ רעד

 -מערַאװ רעכעלשטנעמ רעד ןופ טרירעג ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ םיא ןעקנַאד רימ
 ,גָאט רעד ןעמוק טעװ סע; :ןרעכיזרַאפ ןוא טנַאה רעזנוא םיא ןביג רימ ,טייק
 ,"דסח ןקיזָאד ןייד רַאפ ןלָאצַאב ריד רימ ןלעוו ,ןבעל ןביילב ןלעוו רימ ביוא

 ,דלַאװ ןיא םוא ךיז רימ ןרעק ,זייּפש ןופ טייקרעווש רעד טימ ןדָאלַאב
 ייב ןטעבעג ןבָאה רימ סָאװ ,רעסַאװ טימ רעמע ןַא ךיוא ךיז טימ ןגָארט רימ
 סיפ יד ,דלַאװ ןופ קע םייב ןציז סָאװ ,םירבח ערעזנוא ןענעז טָא .עטרעיױּפ רעד

 סָאװ ,םירבח יד ףיוא ,זנוא ףיוא סיוא ןקוק ןוא ךיז רעטנוא ןגיובעגרעטנוא
 ,דגַאי ףיוא ירפ רעד ןיא סױרַא ןענעז

 עטשרע רעייז ןטייוו רעד ןופ ןלַאפעג זיא -- ? טיורב טכַארבעג ריא טָאה --
 "טיורב; טרָאװ סָאד ןעוו ; רעגנוה ןופ רעייפ סָאד --- ןגיוא ערעייז ןיא ןוא ,עגַארפ
 יז ךיז ןלייא רימ .,ענילש רעייז ןיוש ייז ןעגנילש --- גנוצ רעייז ףיוא ךָאנ זיא
 .שיילפ ןוא לּפָאטרַאק ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה רימ זַא ,ןגָאזוצנָא

 "עלַא םורַא טמענ דלַאב ןוא .עקנַאכ סיוא טפור --- !טעברַא רעד וצ ,הרבח --
 "וצפיונוצ הביבס רעד רעביא ךיז ןטײרּפשרַאפ לייט ַא ; רעביפ-סטעברַא ןַא ןעמ
 -רעטייש ַא ןָא ןדניצ ערעדנַא ןוא לּפָאטרַאק ןלייש לייט ַא ,דלַאװ ןיא ןגייווצ ןביילק
 טימ שיילפ סָאד טרָאד ןכָאק ןוא ,רעייפ ןרעביא רעמע םעד ףיוא ןעגנעה ,ןפיוה
 ,לפָאטרַאק יד

 רעד רַאפ גנוטרַאװרעד רעשימרוטש טימ ,רעייפ םעד םורַא עלַא ןציז רימ
 -ַאב ,רעמע ןיא ןגיוא ענייז ןיירַא רעצעמע טכעטש לָאמ וצ לָאמ ןופ .הדועס
 ? ןרָאװעג ךייוו ןיוש ייז ןענעז --- לפָאטרַאק יד טכַארט

 ,ןסע ןָא ןבייה רימ ןוא ,רעמ ןטרַאװ וצ דלודעג ןייק ָאטינ !לווייט םוצ
 םעד ןגעוו ,הדועס-דלַאװ רעקיזָאד רעד ןגעוו ןרעוו טלייצרעד לָאז ױזַא יו

 ליומ ןיא שיילפ ןטכָאקעגוצ-טינ םעד ןוא לפָאטרַאק עטכָאקעג-בלַאה ןופ םעט

 -עטַארסױרַא ,תוומה ךאלמ ןופ ןפָאלטנַא טציא ןענעז סָאװ ,םירוחב עשידיי ןופ
 ןלייצרעד וצ רעוװש זיא סע ,ןיינ ? תויח עדליוו ןופ לגענ יד ןופ ךיז קידנעװ

 | ,םעד ןגעוו
 -עגרָאמ ןפיוא ןטרַאװ ןוא ןדָאב ןרעביא סיוא ךיז רימ ןקערטש רעדיוװ ןוא
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 ,דלַאװ ןסיורג םוצ ןעמוקנָא ןוא ךייט םעד ןײגרעבירַא ןלעוװ רימ ןעוו ,גָאט ןקיד

 ןענעז דלַאװ ןופ ןגעוו יד סָאװ ,רעיױּפ ןופ ךיז ןטלַאהַאב וצ רעווש זיא סע

 רעױּפ רעד עקַאט ךיז טזייוו ןייש-ןגרָאמירפ ןטימ ,טָא ןוא .רָאלק ױזַא םיא

 זנוא רע טביירט -- הרבח ףיוא טייטש. .זנוא טכוז ןוא טייג רע ;זנוא ןבענ

 ,טמוק ןוא וצ ךיז טלייא ,ףָאלש ןיא ןעקנוזרַאפ ךָאנ זיא ףרָאד סָאד --- רעטנוא

 .?ןקרעמַאב ךייא טעװ רעצעמע רעדייא ,ךייט םעד ןייגרעבירַא רימָאל

 סעקשזעטס עקיטייז טימ .געוו םוצ טיירג רימ ןעייטש טונימ ןייא ןיא

 טמערוטש רעסַאװ סָאד .ךייט םוצ ןָא ןעמוק ןוא ףרָאד סָאד ךרודַא רימ ןעייג

 "ורכז עקידהמיא ןָא ןדניצ ןרעסַאװ עקידנזיורב יד .טּפָארק טימ טמָארטש ןוא

 ,טולב רעזנוא ךיוא טמָארטש ייז טימ ןעמַאזוצ זַא ,טנייש סע :ץרַאה ןיא תונ

 ןעמָארטש יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןבָאה רעדרעמ יד סרעּפרעק ליפיוו ,ןסייוו רימ

 טימ ןירַא ךיז טשטילג ,זנוא ןופ שארב טייג סָאװ ,רעױּפ רעד רעבָא .ךייט ןופ

 זיא סע ןוא רעסַאװ ןיא םיא ךָאנ ךיז ןזָאל רימ ןוא ,ךייט ןיא רעדיילק ענייז

 רעטייוצ רעד ףיוא ןענעז רימ ןוא לטיבַא ךָאנ .ןטכַארט וצ טייצ ןייק ָאטינ

 ,ךייט ןופ טייז

 ,הכרב-סגנונעגעזעג יד זנוא ןופ ןעמונעג רעיוּפ רעד טָאה טיײקיצרַאה טימ

 ךָאנ ןַארַאפ :טײקרַאבקנַאד רעפיט ןופ ליפעג ַא טימ םיא ןטײלגַאב ןגיוא יד

 ,רעמייב יד רעטניה ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא רע ןענַאװ זיב !שטנעמ ַא

 ןזײרּפש םיא רעביא סָאװ ,דלַאװ םוצ געוו ַא ךיז טיצ ךייט טייז רענעי ףיוא

 טמָארטש געוו םעד סיוא-גנעל .טייוו רעטעמ 500 זיולב ,טנעָאנ רע זיא טָא ,רימ

 ,ךייט ןופ סיױרַא טזיורב סָאװ ,סולפ-רעסַאוװ ַא

 רעסַאװ ןיא טגנירּפש עבַאשז ַא ,ליטש זיא זנוא םורַא ,ןגרָאמירפ רעקינוז ַא

 .טדניוושרַאפ יז ןוא -- גנוגעװַאב עקידמיצולּפ ַא ,ןיײרַא

 דחּפ ריא --- ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא טּפַאלק --- עבַאשז ַא ןייז וצ זיא סע טוג יו

 .ןעגנערבמוא זנוא ןליוו עלַא סָאװ ,זנוא ייב יו טינ ; רעטסיזמוא ןַא זיא

 ּפָארַא רימָאל .ןדָאבסיױא ךיז רימָאל -- םייח סיוא טפור י-- הרבח --

 ,טיוט ןרַאפ דחּפ םעד ןוא ָאטעג ןופ ץומש סָאד זנוא ןופ ןעקנעווש

 ךיז רימָאל -- המכסה טימ םורַא ןופ ןעמיטש ןרעפטנע -- קיטכיר --

 ,ןדָאבסיוא

 ןענעז סע ןענַאװ ךרוד ,געוו ןופ ןדַאילש ןכוז ןעייג (' יראש ןוא קעינָאמ

 ַא טמענ ,ךַאװ רעד ףיא ךיז טלעטש רעזייל ,דלַאװ םוצ ןשטנעמ ןעגנַאגעג

 עקירעביא יד ןוא .םיא ףיוא ךיז טצעז ןוא םיוב ַא ןופ ץָאלק ַא טניפעג ,סקיב

 ףיוא ייטש ךיא .םָארטש ןיא ךיז ןעקנוט ןוא עטעקַאנ ןיוש ייז ןפיול טָא --

 .ךַאו רעד
 ןרעװ סהמיא יד ןוא -- טנעמָאמ ַא .רעסַאװ ןופ שיורעג רעכעליירפ ַא

 סױרַא ןענעז סָאװ ,ענעגנַאפעג וצ ןכילגעג ןענעז רימ ,ןדניװשרַאפ ,ןסעגרַאפ

 ,טנגוי רעזנוא זנוא וצ ןעמוקענקירוצ טלָאוװ'ס יו טקנוּפ .הסיפת רעייז ןופ

 .יראש לארשי ןוא יקסנישיװ קעינָאמ 3
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 ףיוא זַא ,ךיילג טסקרעמַאב וד .שטנעמ ַא דלַאװ ןופ סױרַא טייג םיצולּפ
 .רענלעז יצַאנ ַא ןופ זיא םרָאפינוא ןייז ןוא סקיב ַא רע טגָארט ןעלסקַא ענייז
 תוומה-ךאלמ ןופ ףלח רעד יו ,ןגיוא יד רַאפ טדנעלב ץיירק-ןקַאה רעצרַאװש רעד
 .שטנעמ ןקידססוג ַא רַאפ

 ןופ םיטש יד ןלַאפעג זיא -- (1 סע ןיא סָאװ) ? עיָאקַאט ָאטע ָאטשט --
 קעינָאמ ךיוא ןבָאה טנעמָאמ ןקיזָאד ןיא ...ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא שטייד
 ןוא ןלַאפ ייז .דלַאװ ןופ סױרַא טייג רע יװ ,"שטייד; םעד ןעזרעד יראש ןוא
 ןסקיב ערעייז םיא ןגעק סיוא ןעיירד ןוא דרע רעד ףיוא סיוא ךיז ןטײרּפש
 קנַאדעג ןייא ןוא םיא רַאפ טקערטשעגסיוא זיא סקיב ןייז .ףיוא טכַאװ רעזייל
 ןקיזָאד ןופ ךַארּפש יד רעבָא ! רימ רַאפ ןלַאפ ףרַאד רע :םיא ןיא ףיוא טצילב
 רעדיוו טרעדָאפ "שטייד , רעד ןוא .לגניצ ןפיוא ןקירד ןופ ּפָא םיא טלַאה שטייד
 "וצפיוא הרבח רעד ןופ רענייא ןעמוקסורַא לָאז :דנַאל ןופ ךַארּפש רעד ןיא
 .ךַאז יד ןרעלק

 רע .םיא ןגעקטנַא ייג ןוא ,ןסיש םוצ טיירג זיא סָאװ ,סקיב יד םענ ךיא
 רע רעבָא ןסיש רימ ןָאק רע ,ָאי :טכַארט ךיא .סקיב יד ןבעגוצּפָא טלעפַאב
 ןוא טייז ןייא ןופ יראש ןוא קעינָאמ .טנעה ערעזנוא ןופ ןפױלטנַא טינ טעוו
 ןסָאגרַאפ טעװ סע ביוא ,טולב ןיימ ןזיילסיוא ןלעװ טייז רעדנַא רעד ןופ רעזייל
 טלעטשעגּפָא רימ רע טָאה ,םיא ןופ טייוו טירט יירד ןעוועג ןיב'כ ןעוו .ןרעוו
 רע -- "?וטזיב רעוו ןוא, : םיא וצ ךיא ןוא --- 7? וטזיב רעוו, : טגערפעג ןוא
 ,"רענַאזיטרַאּפ ַא ןיב ךיא; : טגָאזעג ןוא דיא ַא ןיב ךיא זַא ,טנעקרעד דלַאב טָאה

 .שטיװָאנַארַאב-ָאטעג ןופ ןדיא ןענעז רימ זַא ,םיא וצ טגָאזעג ךיא בָאה ןַאד ןוא
 .טפַאשטניירפ טימ טנַאה ןייז רימ וצ טקערטשעגסיוא טָאה רע

 ךיז טלמַאז ,שינעגעגַאב עקיזָאד יד גנונַאּפש טימ טכַארטַאב סָאװ ,הרבח יד

 םורַא םיא טלגניר'מ ,םידגב ןיא ןוא עטעקַאנ טמוק'מ .ּפָאלַאג ןיא לענש ףיונוצ
 !וטזיב ןענַאװ ןופ :םיא ףיוא טלַאפ ןגַארפ ןופ לובמ ַא ,ןטימ ןיא זיא רע ןוא
 !סע זיא טרָא ןַא רַאפ סָאװ ?וטסייה יו

 טעגרהרעד בָאה'כ -- רע טלייצרעד --- ןישָאװירק ןופ ַאילָאק ןיב'כ --
 רע .,דלַאװ ןיא ךיז ןטלַאהַאב ןעמוקעג ןיב'כ ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשיצַאנ עכעלטע
 "עג שטיוװָאנַארַאב-ָאטעג רעד ןופ םירוחב ףניפ זַא ,טלייצרעד ןוא רָאפ טצעז
 ןגיוא יד .ןטייוצ םעד רענייא ליטש ןָא ןקוק רימ .דלַאװ ןיא ָאד ךיז ןעניפ
 ןופ ןבעל ןגעוו העידי עטשרע יד ךָאד זיא סָאד .ךַארּפש רעד ןופ רעמ ןדייר
 ,דלַאװ ןיא ךיז ןעניפעג ןוא ןבעל ייז ;םירבח ערעזנוא ףניפ

 ,ךיז ןדייש רימ .ןייג וצ ןצעזרָאפ ףרַאד ןעמ יװ ,ףיוא זנוא טרעלק רע
 ,דלַאװ ןיא ןײרַא ןעגנירד רימ ןוא ,טייז ןייז ןיא טייג רע

 -סנקערש ַא טימ ןעלמיה יד ןופ ןדנַאר יד ןָא יז טדניצ טָא .טייגרַאפ ןוז יד
 יד ןיא ןעגנולשרַאפ ןרעוו רימ .ךַאז ןייק ןלייצרעד טינ טעװ יז רעבָא ,םַאלפ
 ןעגנוזייוונָא יד טיול ,דלַאװ ןופ ףיט רעד ןיא ןיירַא ןעייג ,רעמייב יד ןופ סנטָאש

 .געוו ןיא ןפָארטעג ןבָאה רימ סָאװ ,רעטשרע רעד ,ןַאזיטרַאּפ םעד ,ַאילָאק ןופ
 רעדעי זַא ,טנייש סע -- ?םייה ַא וצ ןעמוקעג רימ ןענעז :טּפַאלק ץרַאה סָאד
 ,רעטלגנעלשעג ַא ףיוא ןזירּפש סיפ יד .טניירפ ַא ןוא רעדורב ַא זנוא וצ זיא םיוב
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 ןענעקרעד ריא ףיוא ןעמ ןָאק טייקירעווש טימ רָאנ סָאװ ,עקשזעטס רעשטשוטמ
 םיצולּפ ןוא שארב ייג ךיא .ןעגנַאגעג סנטצעל ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןדַאילש

 ,רענעי טייטש טסוק ןיא .,ןטלַאהרַאפ ךיא רעוו
 טייקליטש יד ךרודַא יירשעג ַא טדיינש -- (!ּפָא ךיז לעטש) !יָאטס --

 ,טייוו-טייוו רעדנַאנַאפ ךיז טגָארט ָאכע רעד ןוא ,דלַאװ ןופ
 ןופ טייקלקנוט רעד ןיא ,םינּפ סנטייווצ ןיא רענייא ןיירַא ךיז ןקוק רימ

 .טלַאטשעג רעכיוה רעד ןיא ןגיוא עניימ ןָא ךיא זיּפש טנוװָא
 !שטיוועלומש עשטיא --

 רימ ןעילפ-ןפיול ,ןעלגילפ ןסקַאוװעגסיוא עגר ַא ןיא זנוא ןטלָאװ סע יוװ ןוא
 טשרעהַאב ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ,טייטש ,שטיוועלומש עשטיא ,רע ןוא .םיא וצ
 ןעלקייק ןרערט עסייה "יוצ .טנַאה ןייז סיוא טקערטש רע .גנוגערפיוא ןייז
 ַא -- ענייא ,ןקַאב עטרַאדעגנייא יד ףיוא ןגיוא ענייז ןופ ןעניר ןוא ּפָארַא ךיז
 ןוא ריפ טעז רע םורָאװ .דיירפ ןופ רערט ַא -- עטייווצ יד ,רעצ ןופ רערט
 .רעמ יד ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענעז סָאװ ,םירבח ענייז ,םירבח קיצנַאווצ
 ,דלַאװ ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז ןוא לגענ עשירעד

 ,רעטרעוו עסייה ,עטשרע יד ךיז ןרעה -- ּפָא ךיז טור ,םירבח ,ךיז טצעז --

 ,רעגַאל רעזנוא ןיא ןריפניירַא ךייא רימ ןלעוו דלַאב --- טייקליטש ןופ ס'עגר ךָאנ
 "רעביא .עמַאשז ןוא להשמ ןעניישרעד דלַאב ןוא ןּפיל יד טימ טפייפ רע

 ןעזרעד ייז ןעו ,טרָא רעייז ףיוא ןייטש ייז ןביילב ,טניוטשרעד ןוא טשַאר
 לסקַא ןפיוא רענייא ןלַאפ רימ !דרערעטנוא רעזנוא ןופ !ַָאטעג ןופ םירבח .זנוא
 געט ןיינ זיולב .גנודיישעצ רעגנַאל ַא ךָאנ רעדירב יװ ךיז ןשוק ,ןטייווצ ןופ
 טייז ןענעז תורוד זַא ,טנייש סע רעבָא ;דײשּפָא רעזנוא טניז רעבירַא ןענעז
 .ןעגנַאגרַאפ ןַאד

 רעצעמע .טייקרעכיז טימ ןלעטש רימ סָאװ ,טירט עטשרע יד ןענעז סָאד
 רעשיפיצעפס ַא ."זיוה, יינ רעזנוא וצ טציא ןרישרַאמ רימ .קירעיורט טגניז
 ּפָאק ריא ,וק ַא טייז ַא ןיא טייטש טָא .זָאנ רעזנוא ןיא ןיירַא טגנירד חירידלַאװ
 .לבלעק ריא -- ריא ךָאנ ןוא ,ט'הרג-הלעמ יז ןוא ןזָאלעגּפָארַא

 ייווצ ,ןטלַאטשעג רימ ןעעז ןייש ןייז ייב ןוא ןפיוהרעטייש ַא טרעקַאלפ סע
 ןבָאה ,טקרעמַאב זנוא ןבָאה ייז ןעוו .עקבול ןוא עלהשמ -- ןסעזעג טרָאד ןענעז
 ןסעזעג עלַא רימ ןענעז ןטונימ עקינייוו ןיא .טרָא רעייז ןופ ןסירעגּפָא ךיז ייז

 טכָאק זייּפש .ּפָאט ַא טלעטשעגפיורַא זיא רעייפ ןפיוא ןוא ,רעייפ םעד םורַא
 -ןײרַא ןעק סָאװ ,טלעצעג-רענייגיצ רעניילק ַא -- טייז רעד ייב .טרָאד ךיז
 ,ןפיוהרעטייש ןופ סױרַא ךיז ןסייר ןעגנוצ-רעייפ .רעצעלּפ-ףָאלש ןעצ ייב ןעמענ
 -נענערב ,זנוא טקיאורַאב רעייפ עקידרעקַאלפ סָאד ןָא טכַאמ סע סָאװ למוט רעד
 ,רעביפ-רעגנוה טימ עקיד

 .הדועס יד ןָא ןבייה רימ ןוא לפעל ערעייז רעביא זנוא ןביג םירבח ףניפ יד
 .טכיש ַא ךָאנ טכיש ַא ,רעמע ןופ ךיילג ,טפניפ-עבלַאז ןסע רימ

 רעד ןופ םיטַאבעלַאב יד ,ףניפ יד לּפטמ זנוא טימ ךיז ןענעז עביל טימ
 םענעגנָא זנוא ןכַאמ וצ ךיז ןעימַאב ייז .טסניד רעזנוא וצ ןעייטש ייז ; "הינסכא,

 --- םיאלּפ"השעמ --- ןירַא טמענ עקטַאלַאּפ עגנע ןוא עניילק רעייז ; ףָאלש םעד
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 יגנע םיא זיא טרָא סָאד זַא ,טינ טגָאז רענייק ןֹוא ,םענייא יװ ,ןעמעלַא זנוא
 ןַא ףיוא ןפָאלשעג רימ ןענעז לָאמסָאד .ןעמַאזצ ןגיל וצ סייה ןעוועג זיא סע

 רענייא זיולב טינ זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ טורָאװ ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ,תמא
 טיירג ,עמַאזכַאװ ,רעדירב:םירבח ,ףניפ ןענעז סָאד זַא רָאנ ,ּפָא זנוא טיה
 ןשירפרעד ןוא רעכיז ןפָאלש ןלָאז רימ ידכ ,זנוא רַאפ ןבעל רעייז ןייז וצ ריקפמ

 ,טכַאלש רעד ברע ןוא טכַאמעגכרוד ןבָאה רימ סָאװ תורצ יד ךָאנ ,חוכ רעזנוא
 ,זנוא טרַאװרעד סע סָאװ

 ףרַאד'מ .ןייטשפיוא רימ ןזומ ,ורּפָא ןופ ןהעש ךָאנ ,טכַאנ עבלעז יד ךָאנ
 יד רַאפ ןוא זנוא רַאפ גנונפָאה ַא ןטיירגוצוצ הביבס רעד רעביא ןרעדנַאװ
 טקישעג טרעװ רערעזנוא רבח ןייא .זנוא וצ ןעמוק ךָאנ ןלעװ סָאװ ערעדנַא
 ,רעדעי זַא ,ענעבילבעגרעביא יד ןלייטוצטימ ,שטיווָאנַארַאב-ָאטעג רעד וצ קירוצ
 טרָא-סגנוטער םוצ ,רעװעג ןָא רעדָא ,טימ זנוא וצ ןײגקעװַא לָאז ,ןָאק סָאװ
 -- -- -- רעדלעוו יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןענופעג ןבָאה רימ סָאװ

 רעוועג סָאד ןוא ,קיצניינ טכיירגרעד ןיוש טָאה טייל ערעזנוא ןופ לָאצ יד
 טבייה סע ,ןטַאנַארג טרעדנוה ַא ןוא ןסקיב 17 רָאנ זיא --- תושר רעזנוא ןיא
 םורַא רעפרעד יד ןיא ןשטייד יד ןופ ןכוזַאב יד .רעטניוו רערעווש ַא ןָא ךיז

 סע םורָאװ ,זנוא טרַאװרעד סע סָאװ ,טסייוו רעוו ןוא .רעטּפָא ןרעוו דלַאװ םעד
 ןסילשַאב רימ .רעגַאל םעיינ ַא רעטניו ןיא ןלעטשוצפיוא רעווש רעייז זיא
 ןיא רעגַאל םענעטלַאקַאב ַא ךָאנ ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא דלַאב ןטיירגוצוצ ,ָאזלַא
 ןיא .רעגַאל ןקיזָאד םעד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןייז ןלעװ רימ ןעוו ,לַאפ
 ףיוא רימ ןלעטש --- דלַאװ ןיא ץַאלּפ רעד ןסייהעג טָאה ױזַא --- ַאירעשזָאשז
 ,רעגַאל רעזנוא

 15 ןופ גנולײטּפָא ןַא סױרַא טייג ,קיטשירפ ךָאנ ,ירפ רעד ןיא גָאט ןדעי

 ןעועג טינ זיא רעגַאל-שינעטלעהַאב רעד רעבָא .רעגַאל םעד ןעיוב וצ םירבח
 שינעפיט רעד ןיא .ןרעגַאל עקיטציא-זיב ערעזנוא וצ ןעזסיוא ןייז ןיא ךעלנע
 -עג ןבָאה ןַאמ קיצכַא סָאװ ,בורג עסיורג ַא ןבָארגעגסױא רימ ןבָאה דלַאװ ןופ
 ַא ןָא ,דרע רעד טימ בורג יד ןכילגעגסיוא ןבָאה רימ ,ןײרַא ןיהַא טנעק
 ,טקרעמַאבמוא םיא ףיוא ןיײגוצפיורַא ןייז ךעלגעמ לָאז סע ידכ ,ךַאד ןקידעּפושמ

 ןכיוה ַא ,םיוב ןטלַא ןַא ךַאד ןיא ןיירַא רימ ןלעטש ,רעטסנעפ ןופ טרָא ןפיוא

 שטנעמ ַא זַא ןוא ,טפול יד ןכיירגרעד זנוא לָאז סע ןכלעוו ךרוד ,ןטליוהעגסיוא ןוא

 ןיא סעצילָאּפ סיוא רימ ןקיטרַאפ קינייװניא .ןקרעמַאב טינ סע לָאז ןסיורד ןופ
 עכעלנייוועג ַא טיובעג טרעוו ,טייו רעטעמ קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ,קָאטש יירד
 -כרוד טרעוו טלקמ-םוקמ רעזנוא ןוא ריא ןשיווצ ןוא (עקטַאכ-דמַאז) עקנַאילמעז
 םעד ןיא עקטַאכ רעד ןופ גנַאגנײרַא רעד .דרע רעד רעטנוא לענוט ַא טריפעג
 סָאד ,ןקרעמַאב טינ םיא ןָאק'מ זַא ,ןפוא ןַא ףיוא טריקסַאמרַאפ זיא לענוט
 ןעז רָאנ רע טעװ ,רעגַאל רעזנוא ןעניפעג וליפַא טעװו רעצעמע ביוא ;טײדַאב
 בורח טעוו'מ ביוא .ןדנואוושרַאפ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג ָאד ןענעז סע זַא
 רימ ןעוו לַאפ ןיא ,רעקנוב םעד ןיא ןביילב רימ ןלעװ ,עקטַאכ-דמַאז יד ןכַאמ
 | .רעוועג ןופ לגנַאמ בילוצ ,טכַאלש ןיא סױרַא ןענעק טינ ןלעוו
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 ,רעגַאל םעד ןוא זייּפש יד ,טיירגעגוצ ץלַא סָאד ןבָאה רימ יו םעדכָאנ
 .רעוועג ןעמוקַאב וצ :ןבַאגפיוא עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ךיז ףיוא רימ ןעמענ
 .עווקסָאמ---קסירב יײסָאש רעד ךיז טיצ זנוא ןופ רעטעמָאליק קיסיירד ןוא ףניפ
 ןסילשַאב רימ ןוא ,רעטילימ שישטייד ײסָאש ןקיזָאד ןרעביא טייג טכַאנ ןוא גָאט
 סױרַא ליטש ךיז רימ ןענעבנג טכַאנ עבלַאה םוא .אנוש ןפיוא ָאד ןרעיול וצ

 ןעילפ ןגיוא ערעזנוא רַאפ ,ןטרַאװ ןוא דלַאװ ןופ קע ןיא ןציז ,ײסָאש ןפיוא

 עצנַאג יד .רעטייר ןוא רעייגסופ ,ןעקנַאט עשטייד יד קירוצ ךיז ןרעק ןוא ךרודַא
 ,רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא ,ָאד ןציז רימ .גנוגעװַאב רעסיורג רעד ןופ טשיור הביבס

 סָאש ןדעי ךָאנ סָאװ ,ןסקיב עקינייא רָאנ רימ ןבָאה טנעה ערעזנוא ןיא ןוא
 ןופ עקינייא .טָארד םענרעזייא ןַא טימ רער רעייז ןקינייר ןעמ ףרַאד ,ייז טימ

 ןייטש ַא ןטלַאה ערעדנַא ;ןסקיב ענרעצליה טימ טנּפָאװַאב ןענעז עּפורג רעזנוא
 ,טנַאה ןיא רעסעמ ַא רעדָא

 ,םינּפ ןיא ןסיימש טניוו ןוא ןגער-טסברעה ַא ,ערעטסניפ ַא זיא טכַאנ יד
 ןעייר יד ןעמוק רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ,סַאנ דלַאב ןרעוו זנוא ףיוא םידגב יד
 -עילַאק ַא ךיז טּפעלש ייז רעטניה .,ּפָא ךיז ייז ןלעטש םיצולּפ ןוא ,סיצַאנ יד ןופ
 ןופ ןבעגעג טרעװ לעפַאב רעליטש ַא ,ןשטייד םיא ןיא ןוא ָאטיױא רענערָאװעג

 .ָאטיױא םעד ףיוא ןלַאפוצנָא :טנַאדנעמָאק רעזנוא
 סע רע .רעיפ א ןענעפע רימ ןוא ,זנוא וצ ךיז רע טרעטנענרעד טָא

 ּסעק יד רעביא סקיב רענרעצליה ןייז טימ טּפַאלק סע רעוו ,סקיב ַא טימ טסיש
 טַאהעג טָאה טרעוו רעדנוזַאב ַא .ןייטש ַא ייז ןיא טפרַאװ סע רעוו ,סיצַאנ יד ןופ
 דימת ןלַאפעג זיא ליוק ריא ,תמא .?ַאצישטורק,/ ןסייהעג טָאה סָאװ ,סקיב יד

 ,רער רעטצריקרַאפ ריא בילוצ ,רעקיטיונ רעד ןופ טרעקרַאפ גנוטכיר ַא ןיא
 ןלַאפַאב זיא המיא עסיורג ַא .שער ןסיורג ַא טכַאמעג יז טָאה רַאפרעד רעבָא
 סָאװ ,ןייטשרַאפ טנָאקעג טינ ןבָאה ייז : גנוניוטש עקידמיצולּפ ַא ןוא ןשטייד יד
 ןגיוא ערעייז טימ ייז ןבָאה *ַאצישטורק, יד .ָאד סע טעברַא רעוועג ןימ ַארַאפ
 ןענעז ייז ןופ עקינייא ,ןּפַאכמורַא ייז טגעלפ הלהב עקידארומ ַא ןוא ,ןעזעג טינ
 "רַאפ ןרָאװעג -- ערעדנַא ; ןרָאװעג טעגרהרעד ןוא ליוק ַא ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג
 םעד רעבָא ,ןפָאלעג זיא -- ןפױלטנַא וצ ןזיוװַאב טָאה'ס רעוו ןוא ;טעדנואוו
 ,טרָא ןפיוא ןזָאלעגרעביא ייז ןבָאה רעוועג ןטימ ָאטיוא

 יד ןופ ןעמונעגּפָארַא ןבָאה רימ סָאװ ,רעדיילק יד ןוא רעוועג עקיזָאד סָאד
 ןטכענ זיא סע רעװ ןוא .רעגַאל ןיא ןגָארטעגקעװַא רימ ןבָאה ,רענלעז עשטייד
 ייווצ ןגָארטעג טציא ןיוש טָאה ,טנַאה ןיא סקיב ענרעצליה ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא
 םעד .רבח ַא ךָאנ רַאפ ןוא םיא רַאפ ,*רעזוַאמ, ּפיט םענופ ןסקיב עשטייד עיינ
 יד ףיוא ןרָאפ טינ םיא טימ ךָאד ןענָאק רימ לייוו ,טפרַאדעג טינ רימ ןבָאה ָאטיוא
 ,ןלָאט ןוא גרעב רעביא ,טסימ ןוא סעטָאלב רעביא ןעייג רימ .ןגעוו עלעיציפָא

 ןייק טינ ךיוא ןבָאה רימ .ןײגכרודַא ןענָאק טינ טרָאד טעוװ ָאטיוא ןַא ןוא
 ,לוק ןייק ןרעה ןזָאל טינ ,ליטש ןייג וצ ןעגנואווצעג ךיוא ןענעז רימ .,ןיזנעב

 ןטימ קעװַא ָאטיױא םעד רימ ןזָאל םעד בילוצ .,שער ַא טכַאמ ָאטיױא רעד רעבָא

 סנגָאװ עקילעטשרעטניה ,רעייגסופ עשטייד עקידנעײטשּפָא ןלַאפַאב רימ .רעייפ
 ,"דכו זייּפש טימ
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 -סױרַא ייז ןבָאה ,טכַאנייב ייז ןריקַאטַא רימ זַא ,ןעזרעד ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 ןעיײסָאש יד ףיוא טכַאנייב ןרָאפ וצ טינ ,טייל ערעייז וצ לעפַאב ַא ןבעגעג
 ,יײסָאש ןרעטנוא סענימ ןגײלרעטנורַא טכַאנייב רימ ןגעלפ ןַאד .גָאטיײב זיולב רָאנ

 רעטשרע רעד ןעוו ,גָאטרַאפ ןוא ,טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ טימַאניד לסיב ןטימ
 ןעילפ ייז ןגעלפ ,ענימ רעד ףיוא ףױרַא זיא ָאטױא רעטשרע רעד רעדָא קנַאט
 ןסָאלשַאב ןבָאה ןשטייד יד .רעקיטש ףיוא ןרעװ ןלַאפעצ ןוא טפול רעד ןיא
 ןענעז ןענישַאמ ערעייז רעדייא ,יײסָאש םעד ןכוזוצרעטנוא ,לָארטנָאק ַא ןקיש וצ
 לָארטנָאק רעייז ןופ ןשטנעמ יד ןענעז הליחתכל .ירפ רעד ןיא געוו ןיא סױרַא
 ,ןענעגרהרעד ייז ,ייז ףיוא ןלַאפנָא ןגעלפ רימ ןוא ,ןעלקיצָאטָאמ ףיוא ןרָאפעג

 וצ ץלַא ןעגנערב ןוא ןעלקיצָאטָאמ ןוא רעדיילק ערעייז ,רעוועג רעייז ןעמענוצ

 טימ ןישַאמ ַא ,ןלײטּפָאעיצקעּפסניא ןקיש ןביוהעגנָא ייז ןבָאה .דלַאװ ןיא ,זנוא
 ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד טימ ןעמַאזוצ ,רימ ןוא ,ןטַאדלָאס עשטייד קיסיירד
 טקישעג ייז ןבָאה ףוס םוצ .ןישַאמ רעקיזָאד רעד ףיוא ךיוא ןלַאפעגנָא ןענעז
 ןדָאש ןייק ןָאט טנָאקעג טינ הליחתכל רימ ןבָאה םיא .,ָאטיױא ןטרעצנַאּפעג ַא
 .סָאטױא עטרעצנַאּפעג ןגעק רעוועג םוש ןייק טַאהעג טינ ןַאד ןבָאה רימ לייוו

 -רעוועג רעזנוא רדסכ ןרעסערגרַאפ רימ ; זייווכעלסיב ךיז ןקרַאטשרַאפ רימ
 רעמ סָאװ ,ןּפורג עשיסור יד ךיז ןרעמרַאּפ ןוא ןקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ .סַאּפַאז
 טעטש יד רעביא ,םורַא ךיז ןטײרּפשרַאפ גנוקרַאטשרַאפ רעזנוא ןגעוו ןעגנַאלק יד
 יד ןופ ענעגנַאפעג-סגירק עשיטעווָאס סױרַא ךיז ןסייר רעמ ץלַא ,רעפרעד ןוא
 ,לַארָאמ רעייז ךיז טקרַאטש רעמ ץלַא ;ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 -עגנָא ייז ןבָאה ,ןדיא יד וצ ףוס ַא טכַאמעג ןבָאה רעדרעמ יד יו םעדכָאנ
 יד ןיא זנוא וצ ןפױלטנַא ןגעלפ ענעי ןוא ,םירעיוּפ ךיוא ןענעגרה וצ ןביוה
 רעבָא .רעוועג ןייק טַאהעג טינ טייהרעמ רעייז ןיא ןבָאה ייז ךיוא .רעדלעוו
 ,דלַאװ ןיא ןעמוק וצ ןביױהעגנָא ןבָאה עירָאגעטַאק רעד טָא ןופ טייל יד רעמ סָאװ

 טקרַאטשרַאפ זנוא וצ האנש יד .זנוא רַאפ גנע ןרָאװעג ץַאלּפ רעד זיא רעמ ץלַא
 רעד וצ ענעסָאלשעגנָא סלַא טכַארטַאב רימ ןרעוו לעיציּפָא ,ךיז טפרַאשרַאפ ןוא ךיז
 רימ יו ,טעז רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא .שטיװָאנַאװיא ןַאוװיא ןופ גנולײטּפָא

 .זנוא ןופ ייז רע טרעדָאפ ,ןטכַאלש יד ןופ רענייא ךָאנ ןסקיב עטוג ןעגנערב
 ,טפערט סע ןוא ,רעטוג ַא טָאטשנָא סקיב עטכעלש ַא זנוא טיג רע זַא ,טפערט סע
 לעפַאב רעד .טינ רימ ןענעק ,םיא ךיז ןלעטשנגעק ןוא .טשינ ךיוא יז טיג רע זַא

 ךלַאב לייו ,ןדייר וצ ןטָאברַאפ זנוא זיא סע ...קיליײה זיא טנַאדנעמָאק ןופ
 וצ ןוא ,ןשטייד יד ןבעגעג ריא טָאה טלעג ןוא דלָאג רעייא, : זנוא ייז ןרעפטנע
 ןליו ןטוג רעזנוא טימ יו טקנוּפ) *ךיז ןעװעטַאר ןעמוקעג ריא טנעז זנוא
 ןעוועג םידקמ ךיז ןבָאה ייז ,רעדָא ; (דלָאג רעזנוא ןשטייד יד ןבעגעג רימ ןבָאה
 ןרענרעד סָאװ ,ענעי ךָאד ןענעז ייז ןוא זנוא רַאפ דלַאװ ןיא ןעמוקעג ןענעז ןוא
 טייצ יד זיב ,ןטרַאװ וצ ,ןגייווש וצ -- זנוא רַאפ זיא געווסיוא ןייא רָאנ .זנוא
 : -- -- -- .ןעמוק טעוו

 זנוא וצ זיא ,ןוז רעד ןופ גנַאגפיוא ןטימ ,1942 רעבמעצעד ןט-17 םעד
 :רעביא טיג ןוא ָאטעג רעשטיוָאנַארַאב ןופ עפורג עשידיי עטצעל יד ןעמוקעג
 ,טציא זיב ןעוועג ןענעז סָאװ ,תוטיחש עלַא ןופ עטסגרע יד .הטיחש ַא רעדיוו
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 םיחצור יד .ןױה-טכַאלש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ָאטעג עצנַאג יד

 .יענעבילבעגרעביא יד ןטכינרַאפ .ןעגנַאטש ענרעזייא טימ ,קעה טימ ןענעגרה

 .עטעװעטַארעג עטצעל יד ןלייצרעד --- ?ןפָאלטנַא רימ ןענעז סנ ַא טימ,

 ןטעברַא יז ;טציא טרָאד ןבילברַאפ ןענעז רענעמ עגנוי טרעדנוה רָאנ

 טקישעגקירוצ טינ ךָאנ ייז ןבָאה סעיטסעב עניורב יד .עפַאװ-טפול רעד ןיא

 יזױה טרעיומעג ַא ןיא טָאטש רעד רעסיוא טצעזַאב ייז רָאנ ,טָאטש רעד ןיא

 .ןשטייד ןופ ךַאװ ַא ךרוד טכַאװַאב ןוא ןַאקרַאּפ ןקרַאטש ַא טימ טלגנירעגמורַא

 סָאװ ,םעד טול .ריא ןופ ןוא טעברַא רעד וצ ייז טריפ ךַאװ עטנּפָאװַאב ַא

 ןבױהעגנָא ןדיא עקיזָאד יד ןבָאה ,ןרָאװעג טלייצרעד םעדכָאנ זנוא זיא סע

 ןפיוקרַאפ וצ ייז ןעועג םיכסמ טָאה סָאװ ,רענלעז ןשידנעלָאה ַא טימ ןדייר

 יד וצ ןרָאװעג טנַאקַאב ותעשב זיא ךַאז יד ױזַא יו ,טינ סייוו ךיא .רעוועג

 רעייז וצ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןדיא יד יוװ םעדכָאנ ,טכַאנייב לָאמ ןייא ,ןשטייד

 טקיטשרעד םיחצור יד ייז ןבָאה ,ןפָאלש טגיילעג ךיז ןוא טקנוּפ-טלַאהפיוא

 ,זַאג טימ

 רעד ,עלהשמ ןוא יקסווָארעשָא יזיא ,םירבח ערעגניא ערעזנוא ןופ ייווצ

 ךיז ןייז םקונ וצ ךיז ןשיװצ טדערענּפָא ןבָאה ,גנולײטּפָא רעזנוא ןופ גנילביל

 ןבָאה עקיזָאד יד .טעברַאעג רעירפ ןבָאה ייז עכלעוו ייב ,ןשטייד יירד יד ןיא

 .תוטיחש יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא טעברַא רעד ייב טקינײּפעג יז

 ןעגנערב טָאטש ןיא ןייג וצ שינביולרעד ַא טנַאדנעמָאק םייב ןטעב ייז

 ,גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעזנוא ןופ טנַאדנעמָאק רעיינ רעד ,ווָאשטַאגוּפ .רעוועג

 ךיז רימ ןבָאה ,זנוא וצ ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ךַאז יד ןעוו רעבָא .םיכסמ זיא

 רעייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןלָאז ייז זַא ,ייז וצ ןרילעּפַא ןוואורּפ רימ .טלעטשעגנגעק

 טעװ סע סָאװ ןייז לָאז ןוא ,ןליוו ייז : טנשקערַאפ ךיז ןבָאה ייז רעבָא .קנַאדעג

 יז ןעייג ,חוכיו ןרעגנעל ַא ךָאנ .רעװעג ןעגנערב ןוא טָאטש ןיא ןייג ,ןייז

 ןופ טײלגַאב ייז ןרעוו עווקסָאמ---קסירב ײסָאש ןזיב .טעברַא רעייז וצ סיױרַא

 רעטייוו ןוא יײסָאש םעד ןופ ןוא ,"רעיול, ַא רַאפ טקישעג טרעוו סָאװ ,עּפורג ַא

 יד ביוא .קיטכיזרָאפ ןייז וצ טגָאזעגוצ ןבָאה ייז יו ,םעדכָאנ ,ןײלַא ייז ןעייג

 .ןַאלּפ רעייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז ייז ןלעװ ,רעווש ןרעוו ייז טעװ ךַאז

 טלעקיזייא עקרַאטש ַא ,רַאונַאי .טייג עלהשמ ןוא יזיא טימ עּפורג יד

 ,סייוו זיא םורַא טנגעג עצנַאג יד ,הביבס רעד ןיא טעוועשוב עכורעוװַאז ַא ןוא

 וצ טייצ ןופ .טניה ןופ ןליב ַא ןטייוו ןופ ךיז טרעהרעד טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 "עגנייא טייטש סָאװ ,זיוה-םירעיּפ ַא ןופ לַארטש-טכיל ַא ףיוא טצילב טייצ
 ןעמענרַאפ ,ײסָאש ןרַאפ .סיפ יד רעטנוא טעשטשערט יינש רעד .יינש ןיא טליה

 יד ןופ םוקנָא ןפיוא ןרעיול ןוא ןגיל וצ ךיז ןטיירג ןוא ,דלַאװ ןיא ךיז רימ

 ןעלדנַאװרַאּפ דלַאב ןוא ,ןעלהשמ ןוא ןיזיא טימ ךיז ןענעגעז רימ .טניה עניורב

 ןסייוו םעד ףיוא רדסכ ךיז טרענעלקרַאפ סָאװ ,קעלפ ןצרַאװש ַא ןיא ךיז ייז

 ,םורַא םעד ןופ קעדוצ
 גָאטרַאפ ."רעילא םעד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז רימ ןבָאה ןגרָאמ ףיוא

 לפָאטרַאק ןוא לעמ טריפעג ןבָאה סָאװ ,רענעגעוו עכעלטע ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה
 רעד ןעגנערב ןזומ םירעיוּפ יד סָאװ רעייטש ַא זיא סָאד -- ןײרַא טָאטש ןיא
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 יד ןָא רעבָא ,םייהַא טקישעגקירוצ םירעיוּפ יד ןבָאה רימ .ײמרַא רעשיטסישַאפ
 יד ןבעגעג ןעמ טָאה לטיווק ַא רָאנ .ןעמונעגוצ רימ ןבָאה ייז -- רענעגעוו
 ךיז רימ ןענעז לטיווק ןימ ַאזַא .טריקסיפנָאק רימ ןבָאה ץלַא לייוו ,םירעיוּפ
 ןריפ ייז סָאװ ץלַא ייז ןופ וצ ןעמענ רימ ןעוו ,לָאמ סעדעי ייז ןבעג וצ גהונ
 ,ןשטייד יד וצ

 -ץגמוא טימ ןוא ,רעגַאל ןיא טכַארבעג רימ ןבָאה רענעגעוו-זייּפש סקעז יד
 ,ןיזיא ןוא ןעלהשמ ףיוא רימ ןטרַאװ דלוד

 קידמעטָא ,םוא ךיז טרעק עלהשמ יװ ,טייצ ליפ ןייק רעבירַא טשינ זיאס
 טכַאנ עבלַאה םוא :טלײצרעד רע .םיא ןיא זיא המשנ יד סָאװ םיוק ,רעווש
 םעד זיב טעבנגעגנײרַא ךיז ןבָאה רימ .שטיװָאנַארַאב ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז
 יד רעטנוא .םיחצור יירד יד ןופ גנוניואו רעד ןגעקטנַא טייטש סָאװ ,זיוה
 ךיז טלייא סָאװ ,ןגרָאמירפ ןפיוא ןטרַאװ ןוא עדייב ייז ןגיל ּפערט-סגנַאגנײרַא
 טלעק עקיזייא ןַא ,עלהשמ טלייצרעד ,קירעגנוה ןענעז רימ; .ןעמוק וצ טינ
 רימ טקעװ יזיא רעבָא ,טלמירדנַא רעוו'כ .רענייב ערעזנוא ןיא ןײרַא טגנירד
 זיא סע :ףָאלש ןיא ןרעװ ןריורפרַאפ טסנעק וד ,ףיוא ייטש ,עלהשמ; :ףיוא
 ןקיטעּפשרַאפ ןלעװ רימ ביוא ,זנוא וצ זיא ייוו .גיוא ןַא ןכַאמרַאפ וצ ןטָאברַאפ
 ,"רעדרעמ יד ןופ ףיוה ןיא ,לַאטש ןיא גָאטרַאפ ןעמוקוצניירַא

 בָאה ךיא -- םיא ףיוא טרעזייבעצ ךיז ךיא בָאה --- ךיז קיאורַאב ,יזיא --
 ןעמוקעג ייז ןענעז םולח ןיא .ןעמַאמ ןוא ןעטַאט ןיימ טימ טדערעג סָאװ-רָאנ
 ןפיוא ,ןעזעג רעדיוװ ךיא בָאה רעטסעווש ןיימ ןוא .טקוקעגנָא רימ ןוא רימ וצ
 ןריואוושעג ייז בָאה'כ ...עססוג ןוא עטעדנואוורַאפ ַא ,ןגעלעג יז זיא ןדָאב
 ,טרעהעגסיוא רימ ןבָאה ייז ןוא טולב רעייז רַאפ המקנ ןעמענ וצ

 ,יזיאע :םיא קעווזכ .טפָאלש יזיא :קוק ַא ךיא ביג םורַא טונימ ַא ןיא;
 רעד .עדייב ןגייווש רימ 1 וטסּפָאלש ןיילַא ןוא ןעלמירד וצ וטסרעװרַאפ רימ
 טקרַאטשרַאפ טלעק יד .ץרַאה םייב זנוא טּפוצ סע .ךיז טקרַאטשרַאפ רעגנוה
 ןטימ ןוא רעגנוה ןטימ טדערעגפיונוצ ךיז טלָאװ יז יװ ,ןגרָאמירפ ןרַאפ ךיז
 רענייא וצ ךיז ןקירד רימ .ןעמַאזוצ ןקינייּפ זנוא ןלָאז ייז זַא ,טניוו ןטלַאק
 -עג טינ רימ ןבָאה ,זיא'ס טעּפש יװ .ןיישי-גָאט ןזיב ןטרַאװ ןוא ןרעדנַא םוצ
 ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ ןוא ןעיירק ןביױהעגנָא ןבָאה רענעה יד רעבָא .טסואוו
 ליטש רימ ןענעז ,ןגָאט ןביױהעגנָא טָאה סע ןעוו ,ןָא דלַאב טמוק גָאט רעד זַא
 ,ףיוה ןיא ,לַאטש ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענעז ןוא ּפערט יד רעטנוא ןופ סױרַא
 ,םילוונמ יירד יד ןעניואוו סע ואוו

 ןלעו ,טעברַא רעייז וצ ןײגקעװַא ןלעוו ייז ןענַאװ זיב ,טרַאװעג ןבָאה רימ |
 ,טרָא ןטמיטשַאב ןפיוא לסילש םעד ןגײלקעװַא ןלעוו ןוא ריט יד ןסילשרַאפ
 ןעייג ןשטייד ייווצ יו רימ ןעעז ירפ רעד ןיא .טנַאקַאב ןעוועג זנוא זיא סָאװ
 ןגערפ -- ?רעטירד רעד ןיא ואו ,ריט יד ןסילשרַאפ ןוא זיוה ןופ סױרַא
 ?ריט יד ייז ןסילשרַאפ סָאװרַאפ ,ָאד זיא רע ביוא .ןטייווצ םעד רענייא רימ
 ,לַאטש ןופ סױרַא ךיז רימ ןשטילג ליטש .,ָאטשינ זיא רע זַא ,סיוא טעז סָאד
 ,טפָאלש ןוא טעב ןיא טגיל רע ,רעטירד רעד זיא טָא ןוא ,ריט רעד וצ וצ ןעייג
 גנַאלק רעד .טינ ןעמ רָאט -- ןסיש !טנעה ערעזנוא ןיא חצור רעד זיא טָא
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 ןופ רעסעמ"ריזַאר ןיימ סױרַא םענ'כ .טייו ןרעװו טרעהרעד טעװ סָאש ןופ

 סָאד זַא ,טניישעג רימ טָאה סע .זדלַאה ןייז רעביא דיינש ןוא ענעשעק רעד

 ןירוא יווװ ,יורג רָאנ ,טיור טינ זיא טולב

 ױזַא יו רעבָא ,לקניוו ןיא טייטש סָאװ ,רעוװעג םוצ ךיז רימ ןעמענ דלַאב;

 רעדיילק ענעסירעצ ערעזנוא ןיא טָאטש רעד רעביא גָאטיײב ןײגכרודַא רימ ןלעוו

 יו ןוא .ןריטסערַא זנוא ךָאד טעוו'מ ?ןעלסקַא ערעזנוא ףיוא רעוועג טימ ןוא

 יד ךיז טנפע ,ןעמרָאפינוא עשיטסישַאפ יד ךיז ףיוא ןָאטוצנָא ןָא ןבייה רימ

 טעזרעד רע ןעװ .ריט ןיא ךיז טזייװַאב ,יירד יד ןופ רענייא ,סנַאה ןוא ריט

 ,טולב ריא ןיא היח יד טגיל סע ואוו ,טעב ןפיוא טלַאּפ קילב ןייז ןוא זנוא

 ןופ ךשמ ןיא .םורַא ןשטנעמ יד טרימרַאלַא ןוא טפול רעד ןיא ןסָאשעג רע טָאה

 ױזַא יװ .ןטייז עלַא ןופ ןשטייד טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה ןטונימ עטלייצעג

 ,םימשה ןמ סנ ַא זיא סָאד .טינ ךיא סייוו -- טנעה ערעייז ןופ ןענורטנַא ןיב'כ

 "עג רָאנ בָאה'כ ,ןפָאלטנַא ךיא ןיב םיחצור יד ןופ טנעה יד רעטנוא ןופ שממ

 ןיא בָאה םעדכָאנ .רימ ןגלָאפרַאפ סָאװ ,ןליוק ןופ גנַאלק םעד קידנפיול טרעה

 ןעזעג טינ ןיוש טָאה יזיא .טַאנַארג ןקידנסיירפיוא ןַא ןופ גנַאלק םעד ןעמונרַאפ

 טָאה ,םיחצור יד טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה סע ןעוו .ךיז רַאפ גנונירטנַא ןייק

 ךיז .,ןָאטעג ףרָאװ ַא םיא טָאה ןוא ענעשעק ןופ טַאנַארג ןייז ןגױצעגסױרַא רע

 ליפ טעדנואוורַאפ ןוא טעגרהרעד ךיא ןוא רעקיטש ףיוא ןסירעצ רע טָאה

 ,"ןשטייד
 ןלַאפעג זיא טכַאלש רעקידרעטעּפש ַא ןיא .ןיזיא ןריולרַאפ רימ ןבָאה ױזַא

 .עלהשמ ךיוא

 --= -- -- םמש שדקתיו לדגתי

 ןבָאה ,קירעהעג יװ רעגַאל רעזנוא טנדרָאעגנייא ןבָאה רימ יו ,םעדכָאנ

 ןבָאה רימ רעבָא .אנוש ןטימ לגנַארעג םעד ןצעזוצרָאפ געוו ַא ןכוז ןעמונעג רימ

 וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .ןײלַא סע ןָאט וצ ךעלגעממוא זיא סע זַא ,טסואוועג

 "ףוס ,הביבס רעד ןיא ןּפורג ערעסערג-רעמ יד ןופ רענייא טימ ךיז ןקיניײארַאפ

 טָאה סָאװ ,וָאקנַאגיצ רידנַאמָאק ןטימ טדערעגפיונוצ ךיז רימ ןבָאה ףוס-לכ

 ןוא ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ענייז ןופ רענייא רַאפ זנוא ןטכַארטַאב וצ ןעוועג םיכסמ

 ןעוועג ןענעז רימ .ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא ןביילב וצ גנַאלרַאפ רעזנוא ןבעגוצכָאנ

 ןבַאגפױא ףױרַא זנוא ףיוא טגייל וָאקנַאגיצ ,ךודיש םעד ןופ ןדירפוצ רעייז

 ַא טול ,יקסנישומ קעינָאמ זיא טנַאדנעמָאק רעזנוא .סיוא ייז ןריפ רימ ןוא

 עלַא סעבמָאב טימ ןסיירפיוא טפרַאדעג ןעמ טָאה ,עװקסָאמ ןופ גנונדרָארַאפ

 ןליפַא טנגעגמוא רעד ןיא ןבילבעג טינ זיא םישדח ייווצ ךָאנ ; סעינרַאילָאמס

 ןשטייד יד רעכלעוו טימ ,הרימש רעקיסַאלקטשרע רעד ץָארט ,ייז ןופ ענייא ןייק

 "שערב ןימ ַא טעברַאעגסױא ןעמ טָאה עלָאמס רעד ןופ .טכַאװַאב ייז ןבָאה

 ןענישַאמ ערעייז רַאפ ףָאטש
 רימ .גנודניברַאפ עשינָאפעלעט יד ןסיירוצרעביא : לעפַאב ַא ןעמוקַאב רימ

 רערעטסניפ ַא ןיא ,טכַאנייב לָאמ ןייא .םירבח סקעז ןופ עּפורג ַא ןעוועג ןענעז

 יד ןופ םענייא ןיא .עווקסָאמ--קסירב יײסָאש ןפיוא סױרַא רימ ןענעז ,טכַאנ
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 ןיא טּפַאלקעגנָא רימ ןבָאה ,ײסָאש ןופ ,ךרעב ,טייוו רעטעמָאליק ןביז ,רעפרעד
 זנוא טָאה רעױּפ רענעפָאלשרַאפ רעד .יוג ַא ןופ ריט ןיא טכַאנ רעד ןטימ
 זנוא ןבעג םיא ןסייהעג ןוא זיוה ןיא ןיירַא ןענעז רימ .ריט יד דחּפ טימ טנפעעג
 ןגיױא עקידנקערש טימ טקוקעגנָא זנוא טָאה רעױּפ רעד .געז ַא ןוא קַאה ַא
 רעד .רעטרעוו ערעזנוא טרזחעגרעביא ליטש רע טָאה -- ?געז ַא ןוא קַאה ַא;
 ןבָאה ןיילַא רימ יװ ,גנַאלרַאפ רעזנוא רעביא טרעדנואוועג ךָאנ ךיז טָאה רעױּפ
 רעבָא .םילכ עטגנַאלרַאפ יד ןענופעג ןוא ןעלקניוו עלַא ןיא ןעוועג קדוב ןיוש
 ,ןילטלטמ ןוא ןגעמרַאפ ןשידיי ןופ ןרוּפש ןענופעג רימ ןבָאה ןכוז םעד תעב

 טמוק יװ -- רעױּפ םעד רימ ןגערפ -- ? ריד וצ סָאד טמוק ןענַאװ ןופ ---
 ? טעדרָאמרעד וטסָאה ןדיא ליפיוו ? ריד וצ סע

 ןעוװעג דבכמ םיא ןבָאה רימ יװ םעדכָאנ טשרע .טינרָאג טרעפטנע רע
 ַא יו טעברַא ןוז ןייז זַא ,ןעוועג הדומ רע טָאה ,שטעּפ עקירעהעג עכעלטע טימ
 ןכַאז עקיזָאד יד טכַארבעג סע טָאה רע ןוא ,ןשטייד יד ייב טנַאיצילָאּפ

 סָאװ ,זיוה סָאד זיא טָא !םיחצור יד ייז ןענעז טָא !טנַאיצילָאּפ ַא ? ױזַא
 "רעד ַא ןטעב וצ טעטכילפרַאפ טינ ןענעז רימ !טולב רעזנוא טּפַאזעגנייא טָאה
 ,סיצַאנ יד יירט טניד סָאװ ,טנַאיצילָאּפ ןופ זיוה סָאד ןכַאמ וצ בורח שינביול
 ,רעדײלק ,שעװ ,ןגעמרַאפ עשידיא סָאד זה ןופ טריפעגסױרַא ןבָאה רימ
 יד ןופ ןכַאז יד -- ךיוא ךיז טײטשרַאפ ןוא -- ןכַאז-טעב ,סרעטופ-ןעיורפ
 םיא טריפעגקעװַא ןֹוא ןגָאװ ןפיוא ןדָאלעגנָא ץלַא סָאד ןבָאה רימ .רעדרעמ
 ןבָאה ןוא ןעמונעגטימ רימ ןבָאה החּפשמ ןייז טימ רעיוּפ םעד ןוא ,דלַאװ ןיא
 רעטסעווש .,ןרעטלע ערעזנוא טימ ןָאטעג טָאה ןוז רעייז סָאװ סָאד ייז טימ ןָאטעג
 ,רעדירב ןוא

 ַא ,טייז ַא ןיא ןכַאז יד טימ ןגָאװ ןוא דרעפ םעד ןזָאלעגרעביא ןבָאה רימ
 טלעטשעגקעװַא זיא זנוא ןופ רענייא ןוא ,דלַאװ ןופ ףיט רעד ןיא רעטעמָאליק ייווצ
 זנוא ףיוא זיא סָאװ ,עבַאגפיוא יד ןריפסיוא ןעיײג רימ ןוא ,ייז ןטיה וצ ןרָאװעג
 ןענעז טכַאנ רערעטסניפ רעד ןופ טייקליטש רעד ןיא .טגײלעגפױרַא ןרָאװעג
 ,שיורעג ַא ןעגנַאגרעד זנוא וצ זיא ןטייוו רעד ןופ .יײסָאש םוצ ןעמוקעגנָא רימ
 טניוו רעד םורָאװ ,זיא רע סָאװ ,ןלעטשוצטסעפ ךעלגעממוא ןעוועג זיא סע סָאװ
 טלעטשעגקעװוַא ןבָאה רימ .גנַאלק ןטקיטשרעד םעד עגר עדעי טרעדנעעג טָאה
 -ָאליק ַא ןופ ץנַאטסיד ַא ףיוא ,ןטייז עדייב ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןשטנעמ ייווצ
 העש לטרעפ ַא ןיא .טעברַא יד ןביוהעגנָא ןוא ,ןרעדנַא ןופ רענייא רעטעמ
 ענרעזייא יד ןוא ,יײסָאש ןטימ ןיא ןגעלעג סעּפולסךןָאפעלעט יד ןענעז םורַא
 -רעביא רימ ןבָאה ױזַא .ךעלקיטש עניילק ףיוא ןרָאװעג ןטינשעצ ןענעז ןטָארד
 .ץַאלּפ ןופ ןגָארטעגּפָא ךיז ןוא רעטעמ 1500 ףיוא גנודניברַאפ-ןָאפעלעט יד ןטינשעג
 יד ןסירעגרעביא ןסָאש ןבָאה ,דלַאוװ ןיא ןגָאװ םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו
 סָאװ ,סעּפולס יד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטייד הרוש ַא .טייקליטש
 ,ןטייז עלַא ןיא ןסיש ןבױהעגנָא ןבָאה ,ײסָאש ןופ טיירב רעד ןיא ןגעלעג ןענעז

 ןליק עטעשזדנָאלברַאפ עכעלטע םגה ,ןכַאל ןוא דלַאװ ןיא ןעייטש רימ
 ,טרעהעגפיוא ןבָאה ןסָאש יד יװ םעדכָאנ .טייז רעזנוא ןיא ךיוא ןכָארקרַאפ ןענעז
 רימ ןענעז ,ךיז ןרעקקירוצ םייב .געװ רעזנוא טצעזעגרָאפ ליטש רימ ןבָאה
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 .טנַאיצילָאּפ ןופ החּפשמ יד טניואוועג טָאה סע ואוו ,ףרָאד סָאד ןעגנַאגעגכרודַא

 ןעגנַאהעגפיוא ןבָאה רימ ןוא רעױּפ םענעי ןופ זיוה סָאד טנערברַאפ ןבָאה רימ

 ,עלַא וצ ןרעוװ ןָאטעג טעװ ױזַאק :טפירשפיוא עשיסור עסיורג ַא טרָא ןפיוא

 "תויח עשיצַאנ יד טנעה ערעייז טימ ןפלעה סָאװ
 זנוא זיא גָאטיײב לייוו ,ןישָאװירק םורַא דלַאװ ןיא רימ ןגיל גָאט ןצנַאג ַא

 ןשטייד יד סָאװ ,ךַאװ:-ייצילָאּפ רעסיורג רעד בילוצ ,ןיהַא ןרָאפ וצ ךעלגעממוא

 "רַאפ ןיוש יז ןבָאה רימ יו םעדכָאנ ,ץַאלּפ ןפיוא קירוצ טלעטשעגקעװַא ןבָאה
 רימ ןעו .רעגַאל םוצ ןעמוקעגקירוצ רימ ןענעז ןגרָאמ ףיוא .לָאמ ןייא טגָאי
 רע טָאה ,טייקיטעט רעזנוא ןגעו טכירַאב ַא ןוװָאקנַאגיצ ןבעגעגרעביא ןבָאה

 י!ַאטַאיבער יצדָאלָאמ; :דיירפ סיורג ןופ טרָא ןופ ןבעגעג סיר ַא שממ ךיז

 קיטומטוג רימ טּפַאלקעג רידנַאמָאק רעד טָאה --- ('! םירוחב ,ןדלעה טייז ריא)

 .עװקסָאמ רַאפ טכירַאב ַא ןטיירגוצוצ טצעזעג ךיז ןוא עציילּפ ןיימ רעביא

 "עג ןסירעגרעביא ןענעז סע : ןזָאה ייווצ ןרָאװעג ןּפָארטעג ןענעז סָאש ןייא טימ
 ןופ החּפשמ ַא ןרָאװעג טקיליטרַאפ זיא סע ןוא ןטָארד עשינָאפעלעט יד ןרָאװ

 ,םיחצור
 (ידוהי ןַאזיטרַאּפ לש תומישר ,"תורעיב.)

 יקסלעיב היבוט

 ןדיאידלַאוװ

 ןכעלנייועג םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,רָאטקיװ רימ טגָאז לָאמ ןייא .,.
 זיא ץיוועקלעבא ןופ טייוו טינ רָאטוכ ןטרילָאזיא ןיא זַא ,ירפ רעד ןיא ,ךוזַאב

 ןביור סָאװ ,ןדיא עטנפָאװַאב עפורג ַא ךיז טניפעג סע ואוו ,םרַאפ ַא ןַארַאפ
 טגָאלקֲאב ,סעכ ןיא זיא גנורעקלעפַאב יד .גָאטײב טשינרָאג ןעוט ןוא טכַאנייב

 יד רַאפ קערש סיוא ,ןשטייד וצ ןבעגעגסױרַא טינ טציא זיב ייז טָאה'מ .ךיז
 -- טינ ביוא ,ייז טצישַאב ,ָאקנעשטנַאּפ ,רע יצ ,ןגערפ ייז רעבָא ,רענַאזיטרַאּפ

 ,רע .ןקידעש ןוא ןעוועדליוו ייז .ייווצ ןוא סנייא ייז ןופ ןרעוו רוטּפ יז ןלעוו

 ךיז ,רענַאזיטרַאּפ יװ ןבעל ליוװ יז ביוא ,ףרַאד עּפורג יד זַא ,טלַאה ,רָאטקיװ
 .ןרידיווקיל יז רע טעװ -- טשינ ביוא ןוא ; עּפורג רעזנוא ןיא ןסילשנָא

 רעד ןופ ןוא ןדיא עּפורג רעסיורג ַא טָארד רַאפעג ַא זַא ,ןעזעג בָאה'כ

 -נפמעק רעזנוא ןקרַאטשרַאפ וצ טייקכעלגעמ ַא ןעזעג ךיא בָאה טייז רערעדנַא

 ,חוכ ןקיד

 סָאד זַא ,טגָאזעג בָאה'כ .ןינע םעד ןגעו עּפורג רעד טלייצרעד בָאה'כ

 טריטנולָאװ ליפ ןבָאה ףכית .ןסיװעג רעזנוא ףיוא זיא ןדיא ענעי ןופ ןבעל

 .טעברַא רעד רַאפ
 ץוח ַא ,רעװעג-ןישַאמ יירד טימ ןָאזרעּפ קיצנַאװצ םורָא סױרַא ןענעז רימ
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 ןטימ .טכַאנ עקיאיינש ןוא עטלַאק ַא ןעוועג זיא סע .ןרעװלָאװער ןוא ןסקיב
 -קעוַא ןענעז סע .רָאטוכ םוצ ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ןגרָאמירפ ןופ ןצָארּפשפיוא
 יד ןטייב וצ קיטיונ ןעוװעג זיא טלעק רעד בילוצ .ןכַאװ ןרָאװעג טלעטשעג
 ,העש עבלַאה עדעי ןשטנעמ

 ןעוועג זיא רע .זייּפש טימ ןעמונעגפיוא זנוא טָאה רָאטוכ ןופ סָאבעלַאב רעד
 ;םינּפ ןטַאװעמת ַא טכַאמעג רע טָאה ןינע םצע םעד ןגעו רעבָא .טניירפ ןיימ
 בָאה'כ .ןדיא ןייק םיא ייב ָאטשינ ןענעז סע זַא ,ןריואוושעג ,טשינרָאג סייוו'כ
 ןײלַא ךיא ,אברדא .ייז ןענעגרה וצ ןעמוקעג טינ ןיב'כ זַא ,טרעלקעגפיוא םיא
 ןופ ןעמענוצ ייז לעוו'כ .רענַאזיטרַאּפ עשידיא ןופ טנַאדנעמָאק ַא ,דיא ַא ןיב
 ריד ךיוא .ןזָאלרעביא ייז ךיא לעװ -- ןלעװ טינ ןלעוװ ייז ביוא ןוא ,ןענַאד
 ,ןרירנָא טינ ךיא ליוו

 רעוװלָאװער םעד ןגױצעגסױרַא בָאה'כ .ןפלָאהעג טינ ןבָאה רעטרעוו יד
 ןיימ ,ךוז : רעכייוו ןרָאװעג רע זיא ןַאד .טגָאזעג ךיא בָאה -- םוק .דייש ןייז ןופ
 ,ןעניפעג וטסעוװ רשפא ,רעה

 .רעלכייּפש ןיא --- ? ואוו --

 דיא ַא לָאז ,שידיא ךיוה טדערעג בָאה'כ .רעלכיײּפש ןיא ןיירַא ןענעז רימ
 ,גנַאלק ןייק טינ ןוא לוק ןייק טינ .ןייטשרַאפ ןוא ןרעה

 ענרעצליה ַא יורטש רעטנוא ןענופעג רימ ןבָאה ןעלקניוו יד ןופ םענייא ןיא
 סָאד :ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .דרע רעד ןיא ךָאל ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא ,ריט
 ,דרערעטנוא רעד ןיא גנַאגנײרַא רעד זיא

 טדערעגניירַא ןוא דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ץיװָאקלוג ןויצ-ןב
 ,זנוא וצ סױרַא טייג ,ארומ ןייק טינ טָאה ,ןדיא : בורג םעד ןיא לוק ךיוה ַא טימ

 רע טָאה רעדנואוו ןייז וצ ןוא ,ּפָארַא ןילַא זיא ןויצ-ןב .רעפטנע ןייק ָאטינ
 סקיב ןייז טימ ,עיציזָאּפ ןייז ףיוא רעדעי ,עּפורג עטנּפָאװַאב ַא ןענופעג טרָאד
 ,טנַאה רעד ןיא

 ,רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד ןופ טנַאדנעמָאק ,יקסלעיב ןעמוקעג זיא'ס ,םירבח ---
 ?םיא וצ סױרַא טשינ ריא טייג סָאװרַאפ .ךייא וצ ןדייר ליוו רע

 :טּפױה רעד ןעוועג זיא סָאװ ,רעלסעק ,ייז ןופ רענייא טָאה טרעפטנעעג
 ,ןײגסױרַא ןלעוו רימ ,טוג

 ןבעגעגּפָא רימ טָאה ןוא ,טנפָאװַאב ,דרערעטנוא רעד ןופ סױרַא זיא רע
 ,םכילע-םולש ַא

 ? ארומ טינ ןיוש טסָאה וד ---

 רימ ןוא זנוא וצ ּפָארַא טייג ,ךייא ןגעוו טרעהעג בָאה'כ ,יקסלעיב ,ָא --
 ,ןסעומש ןלעוו

 ןענעז סָאװ ,ןיז ייווצ עריא ןוא עקסנַאמוש יד טרָאד ןעוועג .ּפָארַא ןיב'כ
 רעטָאפ רעד ךיוא .ץערָאװד ןיא לימ-האובת ַא ןופ םיטַאבעלַאב ןעוועג רעירפ
 ,טיירפעג ךיז ןבָאה ייז .םכילע-םולש ַא טקערטשעגסיוא רימ ןוא ןעמוקעגוצ זיא

 רימ טָאה סָאװ ,וָאקשטוב ןופ םהרבא ןעמוקעגוצ ,ןיז יד ןעמוקעגוצ ןענעז סע
 ?ץיװעקנַאטס ןופ דוד ןופ ןוז רעד טינ וטזיב :טגערפעג טָאה ןוא טנעקרעד
 .ָאא -- ?למהרבא ,עקהשמ ןופ רעדורב רעד ?וטזיב רעוװ ,וד ןוא --
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 ,תושפנ קיצנַאװצ ייב ,טנעקעג טינ בָאה'כ סָאװ ,ייז ןשיווצ עקינייא ןעוועג
 ? ןפורעג ךייא בָאה'כ ןעוו ,טרעפטנעעג טשינ ריא טָאה ,סעזובָאל ,סָאװרַאפ ---
 לסיבַא ןענעז רימ יוװ ,םעדכָאנ ,ןביוהעגנָא רעבָא ךיז טָאה סעומש רקיע רעד

 | .ייז ייב ןסעגעג ןוא ןפָאלשעג

 טעוו'מ סָאװ ,ןטַאנַארג טימ ןטיוט ָאד ךייא טעװ ןעמ :טגָאזעג בָאה'כ
 טרעדנוה עכעלטע ,גנולײטּפָא עסיורג ַא בָאה ךיא ,דרע רעד רעטנוא ןפרַאװניײרַא
 ןוא דרעפ ןוא רעדניק ,ןעיורפ יד טמענ .זנוא טימ ריא ךיוא טבעל .תושפנ
 ,לגייפ עיירפ ןייז ריא טעוװ דלַאװ ןיא .רעגַאל ןיא טמוק ןוא םילטלטמ עלַא
 טפיול --- טייז ןייא ןופ םילוונמ יד ןעמוק .ָאטעג ןייק ָאטינ ןוא דחּפ ןייק ָאטינ
 ןענעגרהסיוא טינ טעוװ ןעמ .ןפמעק וצ תוחוכ ןַארַאפ .טייז רעשירענגעק רעד ןיא
 ַא סרעזנוא זיא ָאקנעשטנַאּפ רָאטקיװ .ענעריולרַאפ ריא טייז ָאד .ןעמעלַא זנוא

 ,ךייא ןרידיווקיל וצ ןסָאלשַאב רעבָא טָאה רע ,טניירפ
 טלָאװעג טינ טלָאװ ךיא רעבָא ,ןסקיב ןבָאה רימ ךיוא : טכַאלעג טָאה רעלסעק

 ,רענַאזיטרַאּפ ןגעק ןפמעק
 ,ךייא ןגעק סעזייב ןעװענַאלּפ ,ךייא ףיוא ךיז ןגָאלק םירעיוּפ יד ןוא --
 ! םייוג עיירט ןבָאה רימ ---
 רימָאל ןוא ץלַא טמענ .הכולמ ןייק טינ זיא סָאד ,ןײלַא ןייז וצ ךייא גונעג --

 ןעמעלַא ךייא רַאפ גונעג ןייז טעוו סָאװ ,עטַאכ ַא טיירגעגוצ בָאה ךיא ,ןרָאפ
 ,ןייז בשיימ ךיז זָאל ---
 ןייז ףרַאד רעפטנע רעד רעבָא ,ךיז רַאפ העש עבלַאה ַא טָאה ריא ,טוג --

 גנַאלרַאפ'כ ,דניק ןייק טינ ןיב'כ .ןרַאפעג ךרוד ןעמוקעג ןיב'כ .רעוויטיזַאּפ ַא
 ,"תילכת;

 ןלעוו רימ :ןגָאלשעגרָאפ ןוא ןעמוקעגקירוצ ,ןטָארַאב ךיז סױרַא ןענעז ייז
 ,ךייא ייב ןבעל סָאד זיא סע יװ ,ןעז וצ רעגַאל רעייא ןיא ןשטנעמ ריפ ןקיש

 ןוא וחירי ןייק םילגרמ טקישעג טָאה עשוהי ?ך"נת טנרעלעג ריא טָאה --
 וצ ןייג טפרַאדעג ייז ןבָאה םעד ךָאנ .עקטסַאּפ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז ייז

 ןרעבָארעד טינ ריא טעװ זנוא ייב .ץלָאה ךעלקיטש ןשיװצ ,ךַאד ַא ףיוא ,בחר
 ןַא ןוא ןימַאלוגער ַא ןבָאה רימ .זנוא טימ ןקינייארַאפ ךיז טמוק ריא ,וחירי

 ךיא ?טשינ טליו ריא .רימ יװ ןייז טעװ ריא ןוא ,גנונעדרָא עטלעטשעגנייא
 !ןירַא געוו ןיא ,שרַאמ .חוכ טימ רעוװעג סָאד ךייא ןופ ןעמענוצוצ טיירג ןיב

 ?יקסלעיב ,ןזגור ךיז וטסלָאז סָאװרַאפ :טשימעגניײרַא ךיז טָאה יקסנַאמוש
 .ךייא ייב זיא סָאװ ,ןעז רעירפ רימָאל רעבָא ,ןייג רימ ןלעוו ןייג

 עטַאכ ַא .ןכוזרעטנוא וצ סָאװ טינ טָאה ריא .שטייד ןייק טינ ןיב'כ --
 ןוא ריא טייטש סָאװ .ןדיא עלַא יו ןבעל טרָאד טעװ ריא ןוא ,טיירגעגוצ זיא
 ,ױזַא ךייא טימ ןדייר טשינ ןלעװ ןוא ןעמוק ןלעוו םייוג יד ? ךיז טגניד

 ןיימ ןרעדנע טינ לעשו ךיא זַא ןוא טשינ ךַאל ךיא זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז

 .ןבעגעגרעטנוא ךיז ייז ןבָאה .גנוניימ

 רימ ,טנַאדנעמָאק רבח :ןַאמסערּפ ןנח ,רערעדנַא ןַא ןעמוקעגוצ זיא טציא
 רימ רעדייא .ץיוועקלעבא ןיא רעיוּפ ַא טימ ןובשח ַא ָאד ןבָאה רימ רעבָא ,ןרָאפ
 ,ןקידנערַאפ םיא רימ ןפרַאד ,ןענַאד ןופ ןײגקעװַא ןלעוו
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 ?זיא סָאװ --

 ןוא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןגעק ךַאװ רעקיטרָא רעד ןופ טּפיױה רעד זיא רע --
 ,תושפנ עשידיא קיצנַאװצ ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןיוש טָאה
 רע .ףרָאד ןופ רעטעמָאליק ןבלַאה ַא ייב זיא זיוה ןייז .רעדניק ןוא ןעיורפ
 | .רעוועג ךיוא טָאה

 ןלָאצוצּפָא טוג זיא סע ,ןרָאװעג ןלעפעג רעייז רימ זיא ןינע רעקיזָאד רעד
 ןוא ןעיורפ עשידיא זַא ,הביבס רעד ןיא ןסיוװ ןלָאז ייז זַא ,טוג ןוא ,עשר ַאזַא

 טימ טעברַא עקידתופתושב ַא -- םעדרעסיוא ןוא ,רקפה טשינ ןענעז רעדניק
 ןָא ךיז ןסילש סָאװ ,יד

 ?םיא וצ געוו םעד וטסייוו ---
 .ָאי

 זיא רעזייוו-געוו רעד .סױרַא רימ ןענעז ,טייצלָאמ ןטייווצ ןכָאנ ,טכַאנרַאפ
 עקנישטיא םיא ןעמ טָאה ןפורעג .רעגנַאל ַא ,רוביג ַא ,שטיווָאקרעב קחצי ןעוועג
 ,(רעסיורג רעד) *יָאשלָאב;

 ןבָאה רימ .סיפ יד רעטנוא טעשטשערט יינש רעד רָאנ ןוא .םורַא לוק ןייק
 ןענעז דרעפ ערעזנוא .טניה ןליב בושי ַא ןבעל .טייקליטש יד ןטינשעגכרוד
 ,סיורָאפ לענש ןעגנַאגעג ןענעז רימ ןוא עטוג

 רענייק :ןרעװ טרידיווקיל לָאז החּפשמ עצנַאג יד :ןעוועג זיא לעפַאב רעד
 ,קידעבעל סױרַא טינ לָאז

 ןכַאװ טלעטשעגקעװַא ךיא בָאה ,זױה םעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ ןעוו
 לכימ ןוא שטיוװָאקלוג ןויצ-ןב ,גרעבדירפ חסּפ ,לאהשע טימ .רעטצנעפ יד ייב
 טגײלעגפיורַא זיא ןגרעבדירפ חסּפ ףיוא .זיוה ןיא ןיירַא ךיא ןיב שטיווָאביײל
 ,סָאבעלַאב ןטימ ןדייר וצ עבַאגפיוא יד ןרָאװעג

 "עג טינ זיא הליחתכל .ןענעפע טרעדָאפעג ןוא טּפַאלקעגנָא טָאה ןויצ-ןב
 ךיז טָאה ,טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה ּפעלק יד ןעו רעבָא ,.רעפטנע ןייק ןעמוק
 .ןענעפע לעװ ךיא ? ריא טלמוט סָאװ :םיטש ַא טרעהרעד

 ,טגערפעג םיא ןבָאה רימ .ריט יד טנפעעג זנוא טָאה רעױּפ רעטַאװעכילּפ ַא
 ןסעזעג זיא רע .ןיינ זַא ,טרעפטנעעג טָאה רע .עדמערפ ןַארַאפ ןענעז סע יצ
 ןיא ,החּפשמ עצנַאג יד ןפָאלשעג זיא רעמיצ ןסיורג ןקיזָאד ןיא .טעב ןייז ףיוא
 ענרעזייא ענעדישרַאפ --- ןוויוא ןסיורג םעד ןבעל .טנעװ יד סיוא גנעל ןטעב
 -עלַאב ערעייז ןופ טנעה יד ןיא ןייז טינ ןלָאז ייז זַא ,ןטיהּפָא יז ףרַאד'מ .םילכ
 ,םיטָאב

 ,רעױּפ םעד ןבעל טעב ןפיוא טצעזעגקעווַא ךיז טָאה חסּפ
 ?ךיז טרעה סָאװ ---

 -- ןבעל ןלעװ רימ :שיסורסייװ ןיא ,זרעפ ַא ןיא ןעוועג זיא הבושת יד
 .ןגָאלש ןדיא ןוא

 וטסָאה ןדיא ליפיוו .גנוי רעװַארב ,עקירעזנוא ןופ ךָאד וטזיב ,ױזַא ביוא --
 ? טעדרָאמרעד ןיוש

 ביג ךיא .טנעה יד ןטכירוצנייא ךיז יאדכ טינ זיא סע .טשינ עגרה'כ --
 ,ףוס ַא ייז וצ טכַאמ יז ןוא ,ײצילָאּפ רעד וצ רעביא ייז
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 ?טּפַאכעג ןיוש וטסָאה ןדיא ליפיוו ---

 טימ .רענעמ ייווצ ןוא רעדניק ייווצ ,יורפ ַא -- קירוצ געט ריפ טימ ---

 טימ --- ייוצ ךָאנ .יונעג טינ קנעדעג'כ .ןַאמ ףלע -- רעירפ ןכָאװ עכעלטע

 רימ ןבָאה םענייא ייב ,קידנטייר ןפָאלעגכָאנ ייז ןענעז רימ .קירוצ געט עקינייא

 ,ײצילַאּפ רעד ןבעגעגקעװַא ,רעװלָאװער ַא ןעמונעגוצ

 בָאה רענעמ יד ןוא רעדניק יד ןוא יורפ יד :ןבעגעגוצ רעטייוו ןוא

 ןטלַאהעג ייז ךיא בָאה טכַאנ עצנַאג ַא .רעלכייּפש ןיא טרַאּפשרַאפ רעירפ ךיא

 ןסּפעש יו ןדנובעג ייז בָאה'כ .ןריורפראפ טעמכ ןעוועג ייז ןענעז ירפ רעד ןיא

 .ץערָאװד ןיא ײצילַאּפ רעד וצ טכַארבעגרעבירַא ןוא

 ַא ךָאד טויב וד ,רעה ןיימ :טגָאזעג ןוא רעיוּפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיב'כ

 ןשטנעמ עקידעבעל ןּפַאכ ןסיוועג ןייד ריד טזָאל יו .,ןסיוועג ַא טסָאה ןוא שטנעמ

 ? םיחצור יד ,ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא טיוט ןרעכיז ַא וצ ייז ןבעגרעביא ןוא

 ,ץעזעג ַאזַא רעהַא טכארבעג טָאה רעלטיה ? רעה ןיימ ,וטסגערפ סָאװ ---

 ,ןריפסיוא םיא ןפרַאד רימ ןוא

 ?ןעמענרַאפ טימרעד ךיז וטספרַאד סָאװ וצ ---

 "וַצּפָא טעטכילפרַאפ ןענעז רימ .ךַאװ רעד ןופ טּפיוה רעד ךָאד ןיב ךיא ---

 ,רענַאזיטרַאּפ ןופ הביבס יד ןטיה

 ? תוריכש ןייד זיא סָאװ ---

 ןקרַאמ םוכס ַא סעּפע ןפורעגנָא טָאה רע

 !שטנעמ רעקידעבעל ַא ךָאד טזיב וד רעבָא ---

 ךיא ךיוא :קַאב ןיא שטַאּפ ןטשרע םעד טזָאלעגּפָארַא חסּפ םיא טָאה ָאד

 21 1 ,דיא ַא ןיב
 טוװאורּפעג רעדיוו בָאה'כ .ךיז ןליּפש וצ גונעג :טגָאזעג ןשטנעמ יד בָאה'כ

 טָאה ןוא ףוס רעד ןעמוקעג זיא סע זַא ,ןעזעג טָאה רע רעבָא ,ןשרָאפסיױא םיא

 ,טרָאװ-םינונחת ַא סעּפע טזָאלעגסױרַא זיולב .ןדער וצ טרעהעגפיוא

 יז ךיא בָאה ,זיוה עצנַאג סָאד טכַאמעג בורח ןבָאה ןשטנעמ ערעזנוא ןעוו

 קוסּפ םעד טקנעדעג בָאה'כ .ורקיב ץפח רלטיה רשא שיאל השעי הככ :טגָאזעג

 עקיזָאד יד :שיסור ןיא העדומ עסיורג ַא ןבירשעגנָא בָאה'כ .הליגמ רעד ןופ

 ןּפַאכ רַאפ ןוא ןשטייד יד טימ ןרירָאבַאלָאק רַאפ ןרָאװעג טרידיווקיל זיא החּפשמ

 ,עפורג סיקסלעיב -- טעמתחעג .,ןדיא

 .רעטעּפש םישדח עקינייא ןפָארטעג זנוא טָאה קילגמוא רעסיורג ַא
 םהרבא ךרוד טריפעגנָא ,םירבה ןעצ טקישעג רימ ןבָאה 1943 ץרעמ ןיא

 סיקסטנָאלַאּפ ןעוועג ךיוא ןענעז עּפורג רעד ןיא .זייּפש ןעגנערב וצ ,יקסנָאלָאּפ
 .ערעדנַא ןוא סיקסנַאמוש יד ןופ רענייא ,ןיטקיט רעטלַא רעגָאװש ןיימ ,רעדורב
 טנַאיװַָארּפ עמרָאנ עטקרעמעגנָא יד ןעמוקַאב ,עבַאגפיוא רעייז טליפרעד ןבָאה ייז
 -רַאפ ייז ןבָאה קעדורגָאװָאנ ןופ טייוו רעטעמָאליק ףניפ ,טרעקעגקירוצ ךיז ןוא
 טלָאװעג ןוא ,רעטנַאקַאב ַא סיקסנַאלַאּפ ,ןסואָאלעיב ןופ רָאטוכ םוצ טעוועריק

 ןענופעג ךיז טָאה קעדורגָאװָאנ ןופ ןָאזינרַאג רעד .,גָאט ַא םיא ייב ןעורּפָא
 טָאה סואָאלעיב .גָאטײב ןטלַאהַאבוצסיױא ךיז רעסעב ןעוועג זיא סע ןוא ,טנעָאנ
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 טנדרָאעגנייא וליפֲא ןוא ,ןעקנירט ןוא ןסע ייז ןבעגעג ,ןייפ ןעמונעגפיוא ייז
 ,טײלבַאװ טלעטשעגקעוװַא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןבָאה ייז ,ןפָאלש וצ סרעגעלעג ייז רַאפ

 טָאה סואָאלעיב .טלגנירעגמורַא ןרָאװעג רָאטוכ רעד זיא טכַאנ ןטימ ןיא רעבָא
 טייהנזעוונָא רעד ןגעוו (רעטעּפש ןרָאװעג טנַאקַאב זנוא זיא סָאד) טרימרָאפניא
 יד טקישעג רע טָאה ןיז ענייז ןופ םענייא ךרוד ;םיא ייב רענַאזיטרַאּפ ןופ
 ןבָאה םירבח ערעזנוא ןעוו .קעדורגָאװָאנ ןיא יײצילָאּפ רעד וצ העידי עקיזָאד
 עלַא ןענעז ייז .ןפמעק וצ טעּפש ןעוועג ןיוש זיא ,טּפַאכעגפיױא הלהב ןיא ךיז
 ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז טָאה סָאװ ,םהרבא זיולב זיא ןבילבעג ,ןרָאװעג ןסָאשרעד
 ,ןטנַאיצילָאּפ יד זַא ,טרעהעג טָאה רע ןעוו .ןוויוא םעד רעטנוא ,תופוע רַאפ גייטש
 "עג טָאה החּפשמ יד ןוא ןרָאפעגקעװַא ןענעז ןרידנַאמָאק ערעייז טימ ןעמַאזוצ
 וצ ןפורעגסיוא ןוא שינעטלעהַאב ןייז ןופ סױרַא רע זיא ,ןוחצנ ריא טרעייפ
 ןסואָאלעיב ןופ ןוז ַא .ריד ןופ המקנ ןעמענ ןלעװ רענַאזיטרַאּפ יד : ןסואָאלעיב

 ןענעז םיטרּפ עקיזָאד יד .ּפָאק ןרעביא קַאה ַא טימ טגנַאלרעד דלַאב םיא טָאה
 ךיז טָאה סָאװ ,רעטומ-ףיוט ַא סעסואָאלעיב ןופ ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש זנוא
 רעד זַא ,טכַארטעג ןבָאה סעסואָאלעיב יד .ענעצס רעקיזָאד רעד וצ טקוקעגוצ
 ןרָאװעג טקעמענּפָא זיא -- תודע ןופ טיוט ןטימ זַא ןוא ,ןסָאלשעגּפָא זיא ןינע
 .ןכערברַאפ רעכעלקערש רעד

 ןוא עיצַאגעלעד רעד ןופ םוקקירוצ ןפיוא ייווצ-גָאט ַא טרַאװעג ןבָאה רימ
 רימ .רעפרעד רעביא יז ןכוז סױרַא ןענעז רימ .גנַאלק ןייק ריא ןופ ָאטשינ

 רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןענַאװ זיב ,טשרָאפעג ןוא ןעוועג קדוב ןבָאה
 םינכש וצ ןרָאװעג טלייצרעד ןענעז ייז יו ,םיטרּפ עלַא טרעהעג ןוא טנגעגמוא
 ,רעטומ-ףיוט רעד ,תודע םעד ןוא החּפשמ רעשירעדרעמ רעד ךרוד טניירפ ןוא

 ןעמענ טינ ןלעװ רימ ביוא .הקיתשב ןײגרעבירַא סע טנעקעג טינ ןבָאה רימ

 רעױּפ רעדעי ?ףוס רעזנוא ןייז טעוװ סָאװ ,םירסומ עקיזָאד יד ןיא המקנ ןייק
 "וצסיוא טקישעג ןבָאה רימ סָאװ ,עּפורג עטשרע יד .ןבעגסױרַא ךָאד זנוא טעוװ
 טָאה סָאװ ,ןדיא עּפורג ַא ףיוא דלַאװ ןיא ןסיױטשעגנָא ךיז טָאה ,ךַאז יד ןשרָאפ
 -סקעז יד ןשיווצ .םירעיוּפ יד ןופ עטַאכ רענעפרָאװרַאפ ַא ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 רעטסעווש ןייז ןוא בוילעש ןופ יקסווָאקרעב שריה ןעוועג זיא טרָאד ןדיא ןביז
 ןכעלקערש םעד ןגעו טרעהעג טָאה יקסווָאקרעב שריה רעקיזָאד רעד .עטנעי
 סעסואָאלעיב זַא ,טסואוועג ןליפַא טָאה ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיא ןעצ יד טימ לַאפ

 ריא וצ ךיז ןבָאה םירבח יד .השעמ תעשב דנזעונָא ןעוועג זיא רעטומ-ףיוט
 ןעמ ןעו רעבָא ,טנקיילעג יז טָאה טשרעוצ .טשרָאפעגסיוא יז ןוא טעדנעוועג
 טָאה ןוא ןדער ןביוהעגנָא יז טָאה ,ּפעלק עכעלטע טימ ןעוועג דבכמ יז טָאה
 ,טלייצרעד זנוא סע ןוא ןעמוקעגקירוצ ןענעז םירבח יד ,ץלַא טלייצרעד

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,עּפורג רעטשרע רעד ןופ םירבח יד ןעמונעג טָאה לאהשע
 ,ןָאזרעּפ קיצנַאװצ ןוא ףניפ ,טנּפָאװַאב ןוא טביאעגסיוא זנוא ןשיווצ ןטסעבמַא
 סעסואָאלעיב טימ ךיז ןענעכערּפָא רענעגעוו ףיוא ןרָאפעגסױרַא ןענעז ייז ןוא
 ,החּפשמ

 ןופ ןעמענוצ טינ םעדָאפ ןייק וליפַא טסלָאז :ןלאהשע ןלױפַאב בָאה ךיא

 בָאה'כ .ךיור ןטימ ןײגקעװַא ,ןרעװ טנערברַאפ ףרַאד ץלַא .זיוה סעסואָאלעיב
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 :טגָאזעג םיא בָאה'כ .ןכע השעמ יד ןוא ותעשב לעפַאב סעשוהי טנָאמרעד םיא
 .ןעוועג חיטבמ טָאה רע ןוא ,ןרעטלע ערעזנוא יוװ וט

 רעד ןטימ ןיא זיוה סָאד טלגנירעגמורַא טָאה רֶצ זַא ,טלייצרעד טָאה לאהשע

 םיא טימ .ןענעפע וצ ןרָאװעג ןעגנואווצעג ןענעז ייז זַא ,ױזַא טּפַאלקעגנָא ,טכַאנ
 יז .גרעבדירפ חסּפ ןוא שטיווָאבײל לכימ ,שטיװעלעקנַאי לארשי ןעוועג ןענעז

 ןופ טולב ןרַאפ ןעמענ המקנ ןעמוקעג ןענעז ייז זַא ,ןפָא טדערעג דלַאב ןבָאה
 ךיז ןוא טרַאװרעד םיא סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טָאה סואָאלעיב .םירבח ןעצ ערעייז
 רע טָאה -- םיא ןגעק ןסקיב יד טליצעג ןבָאה ריפ יד ןעו .טלעטשעגנגעק
 ןעמוקַאב טָאה רע יו ,םעדכָאנ .טלגנארעג ךיז ןוא ןסקיב ריפ יד טּפַאכעגנָא

 ּפָאק ןיא םיא ןסָאשעג טָאה לאהשע .טפמעקעג ךָאנ רע טָאה ,ךעטש עקינייא
 רעייז טקידנערַאפ ןבָאה ייז .הכאלמ רעד וצ ןעמענ ךיז ערעדנַא יד ןסייהעג ןוא
 ןענעז לַאטש רעד ןוא לַאטש-דרעפ רעד ,זיוה סָאד ,סעגר עקינייא ןיא טעברַא
 ,רעייפ ןטימ קעװַא

 ,לטנַאמ ַא ןעמונעג טרָאד ןופ טָאה ,שטיווָאביײל לכימ ,עּפורג רעד ןופ רענייא

 ןבָאה לטנַאמ םעד ןופ ענעשעק רעד ןיא .לאהשע ןופ שינביולרעד רעד טימ
 -ָאװָאנ ןופ טנַאדנעמָאק ןשטייד םעד ,בוַארט ןופ ווירב ַא ןענופעג ךָאנרעד רימ

 רעד ןופ ןשטנעמ ןעצ יד ןבעגסױרַא רַאפ ןסואָאלעיב טקנַאד סָאװ ,קעדורג
 ןייג ןלעוו ןסואָאלעיב ןופ םינכש עלַא זַא ,גנונפָאה יד סיוא טקירד ןוא ,עּפורג

 זנוא טָאה ווירב םעד .סעדנַאב יד ןטָארוצסיױא ןפלעה ןלעוװ ןוא ןגעוו ענייז ןיא
 טיהעגּפָא םיא ןבָאה רימ ןוא ,שיסור ןיא שטייד ןופ טצעזרעביא רעלסייא ,רד
 ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןצנַאטסניא עכיוה יד וצ ןבעגעגרעביא וליפַא ןוא

 ןופ זיוה םוצ טעוװעריקרַאפ עיצידעּפסקע-ףָארטש יד ךיז טָאה סגעווקירוצ
 ןובשח ַא טַאהעג ןבָאה קעדורגָאװָאנ ןופ ןשטנעמ ערעזנוא ןעמעוו טימ ,רעױוּפ
 ַא טַאהעג םיא טימ ןבָאה ןוא רעמע ןַא טפיוקעג םיא ייב ייז ןבָאה 1941 ןיא
 ןבָאה ןדיא יד ןַא ,ײצילָאּפ רעד טרסמעג טָאה רע .ןינע ןקיזָאד ןגעוו ךוסכס

 טלעטשעגקעװַא םיא רַאפ טָאה ײצילַאּפ יד .ןכַאז עקינייא םיא ייב טעבנגעג
 ןענעז סָאװ ,ריפ ףיוא ןזיוועגנָא טָאה רע ןוא ,ןריציפיטנעדיא םוצ ןדיא 0
 ,ןיול ןייז טלָאצעגּפָא טציא םיא ןבָאה ןשטנעמ ערעזנוא .ןרָאװעג טעגרהרעד

 ,1942 טסוגיא ןט1 םעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה זנוא ףיוא עװַאלבָא יד

 טימ ןעמַאזוצ ןָאיַאר-טנַאיװָארּפ רעזנוא ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה לאהשע

 ,רעדניר 15 ךיוא טכַארבעג רע טָאה ,זייּפש רעכעלנייוועג רעד ץוח .ןשטנעמ ענייז

 ןטפערק עקידנממעק יד רָאנ ,רעלַאמרָאנ ַא ןעוועג זיא עּפורג רעד ןיא ןבעל סָאד

 ,בצמ-סגנוטיירגוצ ןיא ,םַאזכַאװ ןעוועג ןענעז

 ןופ טרעדנוה ייווצ טימ ןעמַאזוצ ,ייז ןופ טרעדנוה טקישעגקעװַא ןבָאה רימ

 ןבעל רעיול א ןענעדרָאוצניײיא ,טייוו רעטצמָאליק 15 ,עדַאגירב רעקידתונכש רעד

 ,רעמייב ערעווש טימ טרַאּפשרַאפ רימ ןבָאה ןגעוו יד .,קָאבילַאנ

 רעזנוא .רידנַאמָאק רעשיסור רעד ןעװעג זיא רעיול ןופ רעריפנָא רעד
 ןשיסור םעד טגָאזעג בָאה'כ .רָאטקעס רעדנוזַאב ַא ןעמונרַאפ טָאה גנוליײטּפָא

 -געמָאק ןרַאפ .עיניל רעייז ןקידייטרַאפ ןענעק ןשטנעמ עניימ זַא ,טנַאדנעמָאק
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 ,םירבח עשיסור יד טימ ןסױטשנעמַאזוצ רַאפ טנרָאװעג בָאה'כ .טַאד
 רעד ןופ .סענימ טרָאד טייזרַאפ ןוא ןגעוו יד ןעמונרַאפ טָאה רעיול רעד

 רעטשרע רעד רעדייא ךָאנ ,סָאטױא עשירעטילימ ןרָאװעג ןעזעג ןענעז ןטייוו
 ןפָארטעג רע זיא ,גנומיוצרַאפ רעטשרע רעד וצ ןעמוקעגנָא זיא ָאטיױא רעשטייד
 ךיז טָאה סָאװ ,ןַאיטרַאּפ רעשיסור ַא טָאה ןסָאשעג .,ליױק ַא ךרוד ןרָאװעג
 טָאה רע זַא ,טקידיײטרַאפ ךיז טָאה רע םגה ,רעטעררַאפ סלַא טקעלּפטנַא רעטעּפש
 טימ ןוא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ָאטױא רעד .סָאש ןייז טימ תועט ַא טַאהעג
 יד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענעז ןטַאדלָאס יד .גנולײטּפָא עשטייד עצנַאג יד םיא

 ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .ןעגנוטכיר עלַא ןיא ןסיש ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא סָאטױא
 -רעיל יד .ןטָארטעגּפָא ןענעז ןוא סױטשנעמַאזוצ םענעפָא ןייק טלָאװעג טינ
 יגעוו ןופ דמַאז ןיא ןבילבעגרעביא ןענעז סענימ יד .ןעגנולעג טינ זיא עיצקַא
 "מוא טנעקעג ןבָאה עלַא .רעיול ןופ םיטרּפ יד טלייצרעד רימ ןבָאה םירבח

 ,טהנעטעג ייז ןבָאה -- רעטעררַאפ ןייא בילוצ ןעמוק
 -ָאק טימ ןטָארַאב ךיז בָאה'כ .דלַאװ ןיא רעפיט ןייֹרַא רימ ןענעז לייוורעד

 עכעלטע ןופ שארב סױרַא ןלאהׂשע ןוא ןעיסוז טימ ןעמַאזוצ ןיב'כ ןוא ,ןווָאילַאװ
 ןענעז טרָאד .רעגַאל ןקידרעירפ םעד ןופ טנעָאנ רעד ןיא רעיול ַא וצ טרעדנוה

 םעד טָאה רעטעּפש .געט עכעלטע טרעיולעג ןבָאה רימ .ןדיא זיולב ןעוועג רימ
 ,װעיאּפַאשט ןופ ןעמָאנ ןפיוא עּפורג יד זנוא ןופ ןעמונעגרעביא רָאטקעס ןקיזָאד
 .עירעליטרַא עטכייל טַאהעג טָאה סָאװ ,עּפורג עקרַאטש ןוא עסיורג ַא

 -עגלַא םעד טיול ,ןסיירפיוא ןוא ןסָאש טרעהעג ךיז ןבָאה ןטייוו רעד ןופ
 ןסױטשנעמַאזוצ ,ןטקנוּפ-רעיול ליפ ןעוועג ןענעז ,בַאטש-טּפױה ןופ ןַאלּפ םעניימ

 עשטייד יד ןענעז רעצעלּפ עכעלטע ןיא ןוא ,םיחטש ליפ ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 . ..+ןרָאװעג טּפַאלקעצ תוחוכ

 -לָאס ןקיאעפ ַא ,ןשטיװָאמַארבַא טרינימָאנ ךיא בָאה גנולײטּפָא רעזנוא ןופ טנַאד

 ("רעי ידוהיפ)

 הפי עשוהי

 גנואיירפַאב רעד ברע

 לטירד ַא .1:220 זיב טכיירגרעד טָאה רעגַאל םעד ןיא ןשטנעמ לָאצ יד

 עכעלטע .םינקז ןוא רעדניק ,ןעיורפ --- עקירעביא יד ןוא ,עטנּפָאװַאב ייז ןופ
 ןסיױטשעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןוא טנגעגמוא רעד ןיא טרעדנַאװעגמורַא ןבָאה ןּפורג
 ,ַאנווערד ,ץינעיוויא ,שטילערַאק ,קעדורגָאװָאנ ןופ ןענָאיַאר יד ןיא ןשטייד יד טימ
 טגעלפ (יקסלעיב) לאהשע רידנַאמָאק רעד .עדיל ןוא שטיװָאנַארַאב ,יצּפלָאטס

 ףיוא ןלַאפנָא ענעגנולעג ןריפסיוא ןוא הביבס רעד ןיא ןײגסױרַא ןיילַא סנטצעל
 טעמכ .טריזינַאגרָא טוג ןעוועג זיא רעגַאל ןיא טעברַא יד ךיוא .,ןשטייד יד
 טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז רעדנק וליפַא ןוא ,טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רערעדעי

 ,לוש רעד ןיא םידומיל ןיא



 1 רענַאזיטרַאּפ עשידיא

 ןרעװ סױאיגָאט ,ןייא-גָאט .ןגרָאמ ןופ "ןובשח ןפיוא, ןבעל ןשטנעמ יד
 ייז ןעגניווצ ןוא ןשטייד יד ןריקַאטַא ןסור יד :טנָארפ ןופ תועידי ןטלַאהרעד
 ןטכַאלש .טנגעגמוא ריא ןוא ענווָאר טרעבָארעד ןיוש ןבָאה ייז ,ןטערטוצקירוצ
 ףיוא ךיוא גנודנעוו ַא ןבייהנָא דלַאב ךיז טעװ ,רעשמ ךיז זיא ןעמ יו .קסניּפ ייב
 ןוא ,קסנימ ןופ ךיוא ןשטייד יד ןסױטשסױרַא ןלעװ ןסור יד .טנָארפ רעזנוא
 ,רעטילימ ןשטייד ןרעלוגער ןטימ טכַאלש ַא ןיא ןײגנײרַא ןפרַאד רימ ןלעו ןַאד
 יז ןלעוו רימ רעבָא ,טירטקירוצ רַאפ געוו ַא ןצעזכרוד ךיז ןוואורּפ טעװ סָאװ
 .ןָאיַאר רעזנוא ןיא בצמ רעד רדסכ ךיז טרעגרערַאפ לייוורעד ןוא ,ןזָאלכרוד טינ
 סָאװ ,ןענָאיַאר יד ןופ קירוצ ךיז ןעיצ סָאװ ,ןלַאסַאװ עשטייד יד ןָא ןעמוק סע
 ךיז ןעוט ייז .רעטילימ ןשיטעװָאס ןכרוד ןרָאװעג טרעבָארעד רעדיוװ ןענעז
 רימ ןוא ןפורג עיינ ןָא ןעמוק ךעלגעטיגָאט .רעפרעד יד ןיא ןריטרַאווקנייא
 ,ןפמעק ייז ןגעק ןפרַאד

 עגנַאל ןוא ןגעוו יד ףיוא ןזײרמורַא ליפ ,ןפָאלש קינייװ ןופ דימ ןענעז רימ
 רעד ןיא ןעמוקעג ןענעז ןּפורג עקינייא ,ןקַאזַאק ןוא ןשטייד יד טימ ןטכַאלש
 ןרָאװעג רענעמ עלַא ןענעז םיצולּפ רעבָא ,ןעורּפָא ךיז קידנלעוו ,(+ *עשטשוּפ;

 ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענעז סע .בַאטש םייב ךיז ןעלמַאזוצפיונוצ טרעדָאפעגפיוא
 ןענעז עלַא ןוא רעוועג טימ טגרָאזַאב ייז ןופ רענייא רעדעי .ןשטנעמ קיצפופ

 ;גנַאזעג טימ רעגַאל ןופ קעװַא ןענעז ייז .,גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא קעוװַא
 ןענעז רעטײלגַאב יד .רענוד ַא יו דלַאװ ןיא ןעגנולקעגּפָא ןבָאה ןעמיטש יד

 : רערט עקידנריר ַא קַאב ריא ףיוא טַאהעג טָאה יורפ ןייא טינ ןוא ,ןעמוקעגקירוצ
 רידנַאמָאק רעד ךיוא סױרַא ןענעז עּפורג רעד טימ ? ןַאמ ריא ןעז רעדיוו יז טעוו יצ
 ןוא עשזָארָאדלאּפ ןייק ןעמוקעגנָא יז ןענעז טכַאנ רעד ןיא .רַאסימָאק רעד ןוא
 ,דלעפ-טפול ןשינַאזיטרַאּפ ןרעביא ךַאװ יד ןעמונעגרעביא

 ןיא ןענַאטשעג זיא שטיווָאנַארַאב ןופ ןָאיַאר ןיא רעטנעצ-רענַאזיטרַאּפ רעד

 ןלַארטנעצ ןופ ןלעפַאב יד טריפעגסיוא טָאה ןוא ,עווקסָאמ טימ גנודניברַאפ

 ,טקרַאטשרַאפ ןוא טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה טייקיטעט יד .בַאטש-רענַאזיטרַאּפ
 יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא רעזייה עריא טזָאלרַאפ טָאה טנגוי עשיפרָאד יד

 -וגער ןטימ גנודניברַאפ רעקידנעטש ןיא ןענַאטשעג ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד .,ןּפורג
 ,דלַאװ ןיא ןדנַאל ןגעלפ ןענַאלּפָארע עשיסור ןוא ,רעטילימ ןשיטעווָאס ןרעל

 ןענעז סָאװ ,סנפיוהרעטייש יד ןופ םינמיס יד טיול .עשזָארָאדלאּפ וצ טנעָאנ

 ןדנַאל ןענעק ייז יצ ,טסואוועג רעילפ יד ןבָאה ,דלַאװ ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא

 "ילימ עיינ ןוא ןעגנוזייוונָא ךיז טימ ןעגנערב ייז ןגעלפ לָאמ סעדעי .רַאפעג ןָא

 ,תואופר ןוא רעוועג טימ טגרָאזַאב זנוא ךיוא ןבָאה ייז .ןעגנונדרַארַאפ עשירעט

 -ךלַאװ יד ןיא עיצַארוק סנעמעוו ,זנוא ןשיווצ עטעדנואוורַאפ-רעוװש יד ןוא

 ףיוא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענעז ,םעלבָארּפ רעווש ַא ןעוועג זיא ןעגנוגנידַאב

 וצ ןטייהנגעלעג טַאהעג ןבָאה רימ .עיניל-טנָארפ רעד ןופ טייז רערעדנַא רעד

 ןלייצרעד זנוא ןגעלפ סָאװ ,םירוחב עכעליירפ ןוא עגנוי ,רעילפ יד טימ ןסעומש

 ,דלַאװ רעקיבײא (*
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 סױרַא ךיז ןעיירד ייז יו ,אנוש ןופ דנַאל ןיא ןעילפ עטסיירד ערעייז ןגעוו
 .טכַאלש ןיא ייז טימ ןײרַא ןעייג ייז יו ןוא ןענַאלּפָארע עכעלטנייפ יד ןופ

 ךַאװ יד ןעמונעגרעביא רימ ןבָאה דלעפ-ילפ ןופ טייוו רעטעמָאליק ייווצ
 -כַאװ ערעזנוא טָאה ןעמ ,טשקַאב ןוא ץינעוויא ןשיוװצ געוו-סגנודייש ןרעביא
 ןופ ףירגנָא ןַא רַאפ דלעפ-ילפ םעד ןציש וצ עבַאגפיוא יד ןבעגעגרעביא טייל
 טכעלש ַא ןופ םיא ןכַאװַאב וצ ןוא ץינעוויא ןיא ןָאזינרַאג ןופ ,רעטילימ ןשטייד

 רעד ןיא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענָאיּפש עשיליױוּפ עסייוו יד ןופ גיוא
 ,*עשטשוּפ;

 ןוא הרימש רעקיזָאד רעד רעביא הנוממ רעד ןעוװעג זיא יקסלעיב לדוי

 ,םירוחב יד טריאורטסניא טָאה רע .ריא רַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ-טּפיױה רעד
 ,בַאטש םוצ ןטרָאּפַאר ךעלגעט טקישעג ןוא ןעגנוזייוונָא ןבעגעג

 ןוא עטלַא סָאװ ,סעקטַאכ עשידרערעטנוא ןיא טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה רימ
 טָאה לדלעוו סָאד .,גיוא קידנעעז ַא ןופ ןגרָאברַאפ ייז ןבָאה רעמייב עטגייווצרַאפ
 ןבָאה סָאװ ,ןגעוו ןשיווצ ,שַאט-ןמה ַא יװ ,קע"יירד ַא יו טײרּפשעגסיױא ךיז
 ןרָאפכרוד ייז רעביא ןגעלפ גָאט ןדעי .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןיא טריפעג
 טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ,עטעדנואוורַאפ-רעווש ןריפ ןגעלפ רענעגעוו ןוא ,רעטייר
 -רעבירַא ןעמ טָאה ירפרעדניא דלַאב .עיצַארוק בילוצ דנַאלסור ןייק ןריפרעבירַא

 טכַארבעג זיא סָאװ ,גנונפָאװַאב יד ןטקנוּפ ענעדישרַאפ וצ דלעפ-ילפ ןופ טריפעג
 ןליוק טימ לופ ךעלטסעק ,ןטַאמָאטױא עיינ : ןלײט-רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ ןרָאװעג

 ,טגינעג טינ טָאה עפש עקיזָאד יד ךיוא רעבָא ,ןלַאירעטַאמ עשיניצידעמ ןוא
 עקימורַא יד ןופ רענַאזיטרַאּפ עיינ ןסילשנָא ךיז ןגעלפ סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט
 .רעפרעד

 -םירעיוּפ טנערבעגּפָא ןוא ןיילק ַא ןענַאטשעג זיא לדלעוו םעד וצ טנעָאנ
 רימ ןענַאװ ןופ ,םענורב רעד ץוח טשינרָאג ןבילברַאפ טינ זיא טרָאד .זיוה
 ָאד .לגרעב קידמַאז ַא ןעזעג ךיז טָאה םענורב ןבעל .רעסַאװ טּפעשעג ןבָאה
 טנערברַאפ ןוא החּפשמ עשידיא יד 1942 רָאי ןיא טעדרָאמרעד ןשטייד יד ןבָאה
 ענעסירעצ ַא טרעגלַאװעג ךיז טָאה ,ןַאקרַאּפ םייב ,רענייטש יד ןשיוװצ .זיוה ריא
 ךיז טָאה ,זיוה רעטנערברַאפ רעד ןופ קחרמ ןסיוועג ַא ףיוא .ןיליפת ןופ העוצר
 טרעגלַאװעג ךיז טָאה גנַאגנײרַא ןייז ןיא ןוא ,דלַאװ רעיינ רעד טײרּפשעגסיױא
 ןופ ןסָאשעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .טַאדלָאס ןשטייד ַא ןופ םלעה-לָאטש ַא
 ןבָאה ןוא ,החּפשמ עשידיא יד טעדרָאמרעד ןבָאה סָאװ ןשטייד יד ףיוא דלַאװ
 ,ייז ןופ עכעלטע טעגרהרעד

 םעד ןכָארבעגכרוד טָאה רעטילימ עשיטעווָאס סָאד .1944 ינוי ןטימ ןיא
 רעירפ זיא סע יװ טקנוּפ טָאה רעטילימ עשטייד סָאד .קסבעטיוו ןופ טנָארפ
 -טנַא טציא סע זיא ױזַא ,עווקסָאמ ןרעבָארעד וצ לענש-ץילב סיורָאפ ןעגנַאגעג
 טלגנירעגמורַא ןבָאה ןטעװַאס יד ,ץילב ַא ןופ טייקלענש רעד טימ לענש ןפָאל

 יד ,קסנימ ןבעל ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןענעז סעיזיוויד קיסיירד .ןשטייד יד

 -עגנָא ןבָאה ןוא ןעגנַאװצ יד ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא טימַאב ךיז ןבָאה ןשטייד
 טכַאמעג ךיז ייז ןבָאה רעטנזיוט יד ןיא .ןגעוו עקיטייז ףיוא ןדניװשרַאפ ןביוה
 ,טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפוצנײרַא טינ יבַא ,ןּפמוז ןוא רעדלעוו ךרוד געוו ַא
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 עקיטייז יד ןופ ןדנַאר יד ייב ןרעיול וצ ןלױפַאב ןרָאװעג ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד
 ,עקידנפיולטנַא יד ןגָאױצכָאנ ןוא ןגעוו

 ןופ עדַאגירב רעד וצ ןשטנעמ עפורג ַא טקישעג טָאה לײטּפָא רעזנוא
 ןגלָאפרַאפ וצ ןוא ץינעוװיא-יקָאבילַאנ ייסָאש ןפיוא ןרעיול וצ ,ָאקנערַאמָאנָאּפ
 עּפורג רעזנוא טייז ןייא ןופ -- געוו ןטייז עדייב ןופ ןשטייד עקידנפולטנַא יד

 רימ .ָאקנערַאמָאנָאּפ ןופ גנולײטּפָא ןַא ןופ עפורג ַא טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא
 ,דלַאװ ןופ דנַאר ןפיוא טקיטסעפַאב ןוא ןבָארגעגנייא ךיז ןבָאה

 ןעועג הכוז רימ ןבָאה ףוס-לכ-ףוס .עטוג ַא ןעוועג זיא גנומיטש רעזנוא

 א ;ײמרַא רעשטייד רעד ןופ ךורבנעמַאװצ םעד ,אנוש ןופ הלּפמ יד ןעז וצ
 םיא לָאז רע זַא ,רענַאזיטרַאּפ ןשידיא ַא ייב ןטעב ךיז לָאז ןַאמ-,ס ,ס רעשיצַאנ

 !ןבעל ןייז ןעקנעש
 רעשטייד רעד טימ לגנַארעג ןטשרע ןפיוא טרַאװעג רימ ןבָאה דלודעגמוא טימ

 טרעטנענרעד עּפורג עשטייד ַא ֹזַא ,עידומ רעריּפשסיױא יד ןענעז טָא ןוא ,ײמרַא
 ןבעגעג ןוא סעיציזָאּפ יד טרילָארטנָאק ןבָאה ןרידנַאמָאק יד .זנוא וצ רדסכ ךיז
 ,געוו ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא ,ןטייו רעד ןופ .סעיצקורטסניא עטצעל יד
 ןופ רענייא טקורעגּפָא ,קיטכיזרָאפ קידנרישרַאמ ,ןשטייד ףלע ןעזעג רימ ןבָאה
 טדיישרעטנוא ןבָאה ןוא ןרידנומ ענירג-לעה ערעייז ןעזעג ןבָאה רימ .ןרעדנַא
 ןצרַאװש טימ ערעייז ןוא ,רעמינּפ ענרומכ ןוא עטסנרע ,ענעגיוצעגסיוא ערעייז

 ,רעטעמ טרעדנוה ייב טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו .לברַא ענעמונעגמורַא
 ןיא ןעיצקירוצ טוװאורּפעג ךיז ןבָאה ןוא ןצעמע ןעזרעד ,סיוא טזייוו ,ייז ןבָאה
 ןעזעג ייז ןבָאה רימ ןעו ,ןליוק טימ טלגָאהַאב ייז רימ ןבָאה ןַאד ,דלַאװ
 ןפָאלעגכָאנ ייז ןוא ןעײשנַארט ערעזנוא ןופ סױרַא רימ ןענעז ,קידנפולטנַא
 ,"ַארוה ,, יירשעגסיוא ןטימ

 ,ךידנַאמָאק רעד ןעוו .ןטייז עלַא ןופ עּפורג יד טלגנירעגמורַא ןבָאה רימ
 רע טָאה ,טנעָאנ רעד ןופ ןעזעג זנוא טָאה ,גנַאר'ןטנַאנעטײל ַא טימ רעציפָא ןַא
 ןייז ןופ ליוק ַא ןסָאשעגנײרַא ךיז טָאה ןוא *!ןדויא :יירשעג ַא טזָאלעגסױרַא
 -עג ןעמונעג רימ ןבָאה ,טעל ןייא ןוא ןשטייד ןיינ עקירעביא יד .רעװלָאװער
 ,שרעדנַא טריפעג ייז ןופ רעדעי ךיז טָאה גנושרָאפסױא רעד תעשב .,ןעגנַאפ
 ;המחלמ רעד ןיא טגיזעג טָאה רעלטיה זַא ,טביולגעג ןבָאה ייז ןופ עקינייא

 םייב .ןבעל ןזָאל ייז לָאז'מ זַא ,רעדניק עניילק יו ןטעבעג ךיז ןבָאה ערעדנַא

 רַאפרעד ,בַאטש-רעטילימ ןשטייד ןופ ווירב-קנַאד ַא ןענופעג רימ ןבָאה טעל

 רעד תעב ,דלַאװ ןיא ןשינעטלעהַאב-רענַאזיטרַאּפ ףיוא ןזיוועגנָא טָאה רע סָאװ
 ןיא "עשטשוּפ, רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגכרודַא זיא סָאװ ,עװַאלבָא רעסיורג
 ןרָאװעג ןבָארגעגסיױא זיא ןעײשנַארט ערעזנוא ןופ קחרמ ןסיוועג ַא ןיא ,3
 ,רבק רעייז ןענופעג טרָאד ןבָאה רערעבָארעד-טלעוװו עשטייד יד ןוא ,בורג ַא

 טרעדנוה עכעלטע טנעה ערעזנוא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז גָאט םענעי ןיא

 רעביא ןטַאט-דרָאמ ןופ סעיפַארגָאטָאפ ןענופעג ןעמ טָאה ליפ ייב .ענעגנַאפעג
 "רעבירַא טרָאד ןופ ןוא בַאטשירענַאזיטרַאּפ םוצ ןרָאװעג טקישעג ןענעז ייז ,ןדיא
 ,טפַאשנעגנַאפעג רעשיטעווָאס ןיא ןרָאװעג טריפעג

 דחּפ רעד .,ןעײשנַארט יד ןיא ןסעזעג טינ ןיוש רימ ןענעז ןגרָאמ ףיוא
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 רעד ןופ ןעזעג ןבָאה רימ ,ןָאטעגּפָא ירמגל זנוא ןופ ךיז טָאה ןשטייד יד רַאפ
 יד טימ ייז ןגעקטנַא טלייאעג ךיז ןבָאה ןוא ןשטייד ןופ עּפורג עסיורג ַא ןטייוו
 רימ זַא קידנטכַארט ,ןשטייד יד .ןבעגרעטנוא ךיז ןלָאז ייז זַא ,*ַארוה ,, ןפורסיוא
 ,דנַאטשרעדיװ םוש ןייק ןזיװעגסױרַא טינ ןבָאה ,ןטַאדלָאס עשיטעווָאס ןענעז
 ןשינעטסיוװ רעביא ןעגנורעדנַאװ יד ןופ ןרעוװ רוטּפ טלָאװעג ךיוא ןבָאה ייז לייוו
 ןוא רענַאזיטרַאּפ ןענעז ייז רַאפ זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז ןעוו רעבָא .רעדלעוו ןוא
 .רעייפ ַא זנוא ףיוא טנפעעג ןוא ןטָארטעגקירוצ ייז ןענעז ,ןדיא ךָאנ וצרעד

 -עגמורַא ןעועג ןענעז ייז ,ליטש טכַאמעג דלַאב ייז ןבָאה ןליוק ערעזנוא
 ייז ןבָאה רימ .הרירב ןיאב ןבעגעגרעטנוא ךיז ןבָאה ןוא ןטייז עלַא ןופ טלגניר
 ,סיפ ןוא טנעה ענעגיוצעגסיוא טימ ,דרע רעד ףיוא ןגיילוצסיוא ךיז ןעגנואווצעג
 .טגערפעג ייז רימ ןבָאה --- 7? ןטידנַאב עניורב ,ןסָאשעג ריא טָאה סָאװרַאפ,
 ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ייז --- ןפלָאהעג טינ טָאה ךיז ןרעפטנערַאפ רעייז
 -רעבירַא רימ ןבָאה ,ןבעגרעטנוא דלַאב ךיז ןגעלפ סָאװ יד .לדלעוו ןבלעז םעד

 ,טפַאשנעגנַאפעג רעשיטעווָאס ןיא טריפעג

 ןבָאה סָאװ ,ןשטייד קילדנעצ עכעלטע טימ טפמעקעג ןבָאה רימ ןעוו ,לָאמ ןייא
 ןופ טייהנייא ןַא ןענישרעד םיצולּפ זיא ,ךיז ןבעגרעטנוא וצ טגָאזעגּפָא ךיו

 ןעוועג ןענעז סָאד .ןטַאדלָאס טרעדנוה עכעלטע -- רעטילימ ןשיטעוװָאס ןרעלוגער
 ךורבסיוא םעד טניז ,ןפָארטעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןטַאדלָאס עטיור עטשרע יד
 ,ןשטייד יד טימ טכַאלש רעד ןיא ןפלָאהעג טציא ןבָאה ייז ןוא ,גירק ןופ

 -עטיל ןייא טגָאזעג טָאה -- ?טניה עשטייד עקיזָאד יד רימ ןפרַאד סָאװ;
 ףרַאד'מ ,ןבעגרעטנוא ךיז טלָאװעג טשינ ,זנוא ןגעק טפמעקעג ןבָאה ייז -- טנַאנ

 ,"!ןעמענרַאפ וצ ייז טימ ךיז טייצ ןייק ָאטשינ .ןסיש ךרוד ןקיליטרַאפ ייז
 ןכַאז ערעדנַא ןוא עיצינומַא טזָאלעגרעביא זנוא ןבָאה ןטַאדלָאס עטיור יד

 ,געוו רעייז טימ קעװַא ןענעז ןוא
 עשטייד רעטרעדנוה .סגעוורעטנוא טכַארברַאפ רימ ןבָאה געט לָאצ ַא ךָאנ

 ערעלוגער סָאד רעבָא ,ךָאװ רעד ןופ ךשמ ןיא טגָאיעגכָאנ רימ ןבָאה ןטַאדלָאס
 יז טָאה ןוא ןגעו עקיטייז טימ ךיוא ןייג ןעמונעג טָאה רעטילימ עשיטעווָאס
 ,רעגַאל ןיא טרעקעגקירוצ ךיז רימ ןבָאה ןַאד ,טמַאקעגכרוד

 טכענירעדנַאװ עגנַאל יד ןופ טּפעשרעד ןוא ןכָארבעצ ןעוװעג ןענעז רימ

 ןָאטעגסיױא טינ רימ ןבָאה טייצ ךָאװ ַא רעכעה .,ןשטייד יד ןגלָאפרַאפ ןופ ןוא

 ,טנעמָאמ רעד זיא סָאד ,טקיטומרעד ןעוועג ןענעז רימ רעבָא ,לוויטש ערעזנוא
 סע סָאװ ,ןשטייד יד ןלָאצַאב רימ ןלעװ טציא .,טפָאהעג ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא
 סיפ ערעזנוא וצ קידנלַאפ ,דנַאש רעייז ןיא ןעז ייז רימ ןלעװו טציא ;ייז טמוק
 ןזָאל ייז ןלָאז רימ זַא ,לוויטש ערעזנוא קידנשוק ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא טימ

 טריפעגפיוא ךיז ןבָאה ייז יו ייז טימ טריפעגפיוא ךיז ןבָאה רימ רעבָא .ןבעל
 ,רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט יד טימ ,ערעייט ןוא םיבורק ערעזנוא טימ
 .תוירזכא טימ ןוא קיטולבטלַאק טעדרָאמרעד ןבָאה ייז סָאװ

 זנוא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,רעגַאל רעזנוא ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה רימ
 .ןגעוו ערעדנַא ףיוא ןשטייד יד ןגָאיכָאנ סױרַא ןענעז סָאװ ,ןּפורג ערעדנַא ךיוא
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 ןבָאה רעדניק יד ןוא ,רעגַאל ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז טייל-,ס .ס יירד

 סָאװרַאפ, .ןרערט טמָארטשעג ןבָאה ןגיוא ערעייז ןופ ןעוו ,המקנ ייז ןופ ןעמונעג

 .ןעירשעג ייז ןבָאה -- *?ןרעטלע עניימ טעדרָאמרעד וטסָאה

 רעד ןיא סעצילָאּפ ענרעצליה יד ףיוא טקערטשעגסיוא ךיז רִימ ןבָאה עדימ

 ןוא ןגייווצ-ענסָאס עסַאנ יד ןיא ןרעטש רעזנוא טרַאּפשעגנָא ןבָאה רימ ,עטַאב

 םורָאװ ,ןגיל גנַאל טנעקעג טינ רעבָא ןבָאה רימ .ןעקנַאדעג ןיא ןעקנוזרַאפ

 דלַאב ןוא ,ןשטייד עקידנרעטנענרעד ךיז ןגעוו ןעוועג עידומ ןעמ טָאה לָאמ סעדעי

 ,ןגָאױצכָאנ ייז סיױרַא רימ ןענעז

 טינ רעמ ןיוש ףרַאד'מ זַא ,רעכיז ןעועג רימ ןענעז געט עכעלטע ךָאנ

 "רעדיוו ןייק רעמ סױרַא טינ ןיוש ןזייוו ייז םורָאװ ,ןשטייד יד רַאפ ןבָאה ארומ

 טלפייווצרַאפ ןוא טריזינַאגרָא ךיז ייז ןבָאה געט עטצעל יד ןיא רעבָא ,דנַאטש

 -גירָאז יד ןטילעג ןבָאה לַאפכרוד ןטשרע םעד .רענַאזיטרַאּפ יד ןגעק טפמעקעג

 יד ןענעז ,עזַאב רעייז וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ןשטייד עּפורג ַא ןעוו : רעצ

 יד ןשיװצ ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד .ייז ןגעק סױרַא רעצנירָאז

 ןלַאפעג ןענעז רעצנירָאז ןעצ ןוא ,רעייפ ןקרַאטש ַא טנפעעג ןבָאה ,רעמייב

 קיטיונ ןעוועג זיא סע ןוא ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא אפוג רידנַאמָאק רעד ךיוא

 .סופ ןייז ןדיײנשוצּפָא

 ןרעטנענרעד ןשטייד זַא ,ןעוועג עידומ ךַאװ יד טָאה םורַא געט ייווצ ןיא

 ןשטייד יד .טלקיװטנַא ךיז טָאה טכַאלש עטלפייווצרַאפ ַא ,עזַאב רעזנוא וצ ךיז

 רעזנוא ןכערבוצכרוד ןזיװַאב ןבָאה ןוא ,זנוא ןופ רעקרַאטש ליפ ןעוועג ןענעז

 -נעמָאק רעד ןעמוקעגמוא ןענעז טכַאלש רעקיזָאד רעד ןיא ,עיניל-סגנוקידייטרַאפ

 ןוא ןײטשּפע קרַאמ ,שטיווָאבײל ךיוא ןוא יקסנישַאטסָא לײטּפָא םעד ןופ טנַאד

 ךיז טָאה טכַאלש ַא ןוא רעגַאל ןיא ןעגנורדעגנײרַא ןענעז ןשטייד יד ,יקסוואצאּפ

 רעייז תעב ןענעגרה וצ ןזיװַאב ןבָאה ייז .סעטַאכ יד ןשיװצ טיײרּפשעגסױא

 .קעדורגָאװָאנ ןופ ןירָאטײנ ַא ,יורפ עקנַארק ַא ןוא רימ ןופ ןקושז גנוגנירדניירַא

 רַאסימָאק םענעועװעג םעד סָאש ַא טימ טעגרהרעד ייז ןבָאה בַאטש םעד ייב

 ףיוא .סעטַאכ יד ןופ רענייא ןיא עבמָאב ַא ןפרָאװעגנײרַא ךיוא ןוא ,ןָאדרָאג

 ךַאװ ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ןשטייד יד ךיז ןבָאה רעגַאל ןופ טייז רערעדנַא רעד

 ןסױטשעגּפָא זיא עקַאטַא עשטייד יד .ןלַאפעג ןענעז ייז ןופ רעקילדנעצ ןוא

 ,ןרָאװעג

 םורַא .טכַאלש רעקיזָאד רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ןשטנעמ עקירעזנוא ןיינ

 ןטייהנייא ןעגנַאגעגכרודַא רעגַאל םעד ייברַאפ ןענעז ,םעדכָאנ העש עבלַאה ַא

 רעד תעב דנזעװנָא ןעװעג ןענעז ייז ןוא ,רעטילימ ןשיטעווָאס ןרעלוגער ןופ

 ,דלַאװ ןופ ןײגסױרַא רעזנוא רַאפ תונברק עטצעל יד -- ענעלַאפעג יד ןופ הרובק

 "רעדורב רעיינ ַא ןרָאװעג ןבָארגעגסױא זיא דמַאז ןופ לגרעב ַא ףיוא

 טדיישעג ךיז רימ ןבָאה לָאמסָאד .םירבק עקידרעירפ יד וצ בָאגוצ סלַא ,רבק

 ,דלַאװ םעד טימ ןוא םירבח ערעזנוא טימ קיביײא ףיוא

 (הנבלה היסור תורעיב םידוהי םינאזיטראּפ תגולּפ תורוק ,"םינזיטרּפ,)
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 ןאמ ם ָארג עקייח

 םינָאלס ןופ רענַאזטרַאּפ עשידיא

 טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ָאטעג רעמינָאלס ןיא דרערעטנוא עשיצַאניטנַא יד
 קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,סרָאשטש ןופ ןעמָאנ ןפיוא דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ םעד
 -רַאפ יד ,1942 לירּפַא טניז ערָאנ-עשטלָאװ ןוא ַאקוָאלַאפַאר רעדלעוו יד ןיא
 -ץטסיס טקישעגסױרַא ןרָאװעג ןענעז דלַאװ ןיא ןוא עגנע ןַא ןעוועג זיא גנודניב
 ,גנוטַאטשסיוא ןוא רעוועג ,רעפמעק שיטַאמ

 *טימ יד דלַאװ ןיא סױרַא ןענעז 1942 ינוי ןיא הטיחש רעסיורג רעד ךָאנ
 -רעד ןימַארק חרז .דרערעטנוא רעטריזינַאגרָא רעד ןופ טעטימָאק ןופ רעדילג
 ; טלייצ

 ןעװעג זיא טנעה ערעזנוא ןיא ןוא םירבח עכעלטע טימ ןעוועג ןיב'כ;

 יקצַאילבוב ,ךאלמ ךענעה םירבח עניימ ןעוועג ןענעז רימ טימ .רעוועג לסיבַא
 ןבָאה גָאט ןופ ךשמ ןיא ,ןלַאפעג ךָאנרעד ןענעז סָאװ ,שטיװָארטסוש ןמלז ןוא
 רימ ןענעז רעטצניפ ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ןוא םעדיוב ַא ףיוא ןטלַאהַאב ךיז רימ
 ןוא ןגעװ יד טנעקעג טוג בָאה ךיא ,דלַאװ ןיא קעװַא ןוא טרָאד ןופ ּפָארַא

 זַא ,ןעוועג דשוח ןבָאה ןשטייד יד .ץַאלּפ ןטמיטשַאב םוצ םירבח עניימ טריפעג
 ןַאד ןבָאה ןוא ָאטעג רעטעטכינרַאפ רעד ףליהוצ ןעמוק ןלעװ רענַאזיטרַאּפ יד
 ,ערָאנ עשטלָאװ ןוא ַאקוָאלַאּפַאר רעדלעוו יד ףיוא עװַאלבָא ןַא טריפעגכרוד

 טריפעגנָא ,םינָאלס ןופ עּפורג עטייווצ ַא ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה וצ-טנווָא;
 לָאצ יד ןעוו .טנּפָאװַאב ןזייוולייט רָאנ ןעוועג ןענעז ייז ךיוא .דנאב ןרהא ןופ

 -רַאּפ עשידיא-טינ יד ןבָאה ,קיסיירד טכיירגרעד ןיוש טָאה עטָאר רעד ןיא ןדיא
 רעד זַא ,הלהב עשלַאפ ַא קידנפורסױרַא ,עטָאר יד ןזָאלרַאּפ וצ ןסָאלשַאב ןענַאזיט

 ךידנַאמָאק רעד ןבילבעג ןענעז זנוא טימ .טלגנירעגמורַא טשרמולמכמ זיא דלַאװ
 רעד .רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס לָאצ ַא ןוא אקדיוואד רַאסימָאק רעד ,ןיגַאינַארּפ
 רעדלעוו רעקוָאלַאפַאר יד ןופ טריפעגסױרַא זנוא טָאה ןיגַאינַארּפ רידנַאמָאק
 דַאירטָא ןופ סעטָאר ערעדנַא יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,ערָאנ-עשטלָאװ ןייק

 ערעדנוזַאב ַא ןפַאש וצ טגיילעגרָאפ ןבָאה ןרידנַאמָאק יד .,סרָאשטש ןופ .נ .א
 זיא ןטשרעמוצ ."םינָאלס ןופ 51 עּפורג עשידיא, ןעמָאנ ןטימ עטָאר עשידיא
 -עג טָאה'מ ןעמעוו ,שטנעמ רעקיאעפ-טינ ַא רידנַאמָאק סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב
 רעכלעוו ,רעניַארקוא ןַא ןעוועג רָאג רע זיא שיטקַאפ רעבָא ,דיא ַא רַאפ ןטלַאה
 זנוא וצ ןעמוקעג זיא ןַאד ,ךיוה רעקירעהעג רעד ףיוא ןענַאטשעג טשינ זיא
 -נעגנַאפעג רעשטייד ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןרעציפָא עשיטעווָאס עּפורג ַא
 ,שטיוװָארָאדָאיפ ןעמָאנ ןטימ דיא ַא ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ ,ןליוּפ ןיא טפַאש
 ,עדנַאמָאק יד זנוא רעביא ןעמענרעביא לָאז רע םיא וצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה רימ
 ןופ עּפורג ַא ןפַאשעג ,טייהנייא יד טריזינַאגרָא יינספיוא טָאה שטיװָארָאדָאיפ
 ןבעגעגרעביא רימ ךיוא טָאה רע ,ץיּפש ריא ןיא טלעטשעג רימ ןוא רערעטשעצ
 ...רעוועג ןגירק וצ ןוא דלַאװ זיא ןייג וצ עבַאגפיוא יד
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 עטָאר רעשידיא רעד ןיא ךיז ןבָאה רעבמיא רזעיבא ןופ ןגָאז-תודע ןטיול

 "רעייפ ענעדישרַאפ ןטלַאהעגסיױא טָאה עטָאר יד ,ןשטנעמ 160 ייב ןענופעג 1

 יד .סעיִצקַא עקידנצנעלג לָאצ ַא ןיא טייקיאעפ-טכַאלש ריא ןזיװַאב ןוא ןוואורּפ

 ,1942 ינוי ךָאנ ךיוא ןטלַאהעגנָא ןרָאװעג זיא ָאטעג רעד טימ גנודניברַאפ

 ןיא טייצ לקיטש ַא ןבילבעג ןענעז יקסנירעשט ַאינוינ ןוא ןייטש קירע

 יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןוא דלַאװ ןיא ןײגוצסױרַא ןזיװַאב ךיוא ןוא םינָאלס

 ןפיוא ףירגנָא םעד טריאיציניא טָאה עטָאר עשידיא יד ,ןטכַאלש עקידנדײשטנַא

 ןשטנעמ עריא .ןדיא עקיטרָאד יד ןופ גנואײרפַאב יד ןוא ווָאסָאק ןיא ןָאזינרַאג

 -שטיוָאנַארַאב עיניליןַאב רעד ףיוא ןטקַא-שזַאטָאבַאס ליפ טריפעגכרוד ןבָאה

 רעד ףיוא טכַאלש רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז ןוא קסנימ-קסירב ,ץעינינול

 ןשטייד ןטימ טכַאלש רעד ןיא .,גוב-רעּפעיגד לַאנַאק ןפיוא עבמַאד רעטנעצ

 ןענעז סָאװ ןטכַאלש יד ןיא ןוא קירב-ערַאשטש יד טכַאװַאב טָאה סָאװ ןָאזינרַאג

 "ַאב ךיז טָאה עטָאר עשידיא יד .עװקסָאמ-קסירב ײסָאש ןפיוא ןרָאװעג טריפעג

 -- ןעטיב זיירק) איליבמאשט ןיא ןָאזינרַאג ןשטייד ןפיוא ףירגנָא ןיא טקיליײיט

 רעבָאטקָא 10) ןישטימאס ןוא שטיװָאניבַאג ייב ןטכַאלש יד ןיא ,(1942 טסוגיוא

 זיירק) שטיװָאטניש ןיא ןָאזינרַאג ןשטייד ןופ גנוטכינרַאפ רעד ןיא ןוא ,(2

 יד טכַאמעגכרוד טָאה טכַאלש ערעוש ַא ,(1942 רעבמעצעד 5 -- ץעינינול

 זיירק) ןיקיבאס ןיא ידָאב עיצנַאטס-ןַאב יד ןדניצרעטנוא םייב עטָאר עשידיא

 ,הוָאכַאיל

 (1942 רעבמעווָאנ-רעבָאטקָא) ןשטייד יד ןופ גנורעגַאלַאב רעסיורג רעד תעב

 קידנריפ .עיסעלָאּפ ןופ סעטָאלב יד וצ ןגיוצעגקירוצ ךיז 51 עטָאר עשידיא יד טָאה

 *שזַאטָאבַאס קידנריפכרוד ןוא גנורעגַאלַאכ יד קידנסיירכרוד ,ןטכַאלש עסיורג

 ןוא ןשטנעמ עטסעב עריא ןריולרַאפ עטָאר יד טָאה -- גוצקיר ריא תעב ןטקַא

 עשידיא יד ןזָאלרעדנַאנרַאפ ןטימ .שטיוװָארָאדָאיּפ --- רידנַאמָאק ריא ייז ןשיוװצ

 ןטייהנייא ענעדישרַאפ יד ןשיווצ ןרָאװעג טײרּפשעצ ןשטנעמ עריא ןענעז עטָאר

 טמיטשַאב זיא ןימארק חרז .גנוקינייארַאפ רעקסירב רעד ןופ ןדָאירטָא יד ןיא

 רעבמיא רזעיבא .דַאירטָא-יקסווָאטָאק ןיא טנַאדנעמָאק-דָאוװזװ ַא סלַא ןרָאװעג

 ןרָאװעג ןפורעגנָא רעטעּפש זיא סָאװ ,56 עטָאר רעד וצ ןגיוצעגוצ ןרָאװעג זיא

 םוצ ןגיוצעגוצ ןרָאװעג ןיא יקסװָאמיקַאי עדלָאג ,ינָאידוב ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 דַאירטָא ןטימ ןעמַאװצ טקריוװעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,*דנַאלסורסייװ, דַאירטָא

 טשינ ךיז טָאה סָאװ ,עדַאגירב רעשיטעווָאס רעד ןופ םַאר ןיא "װעיַאּפַאשט,

 .י.1942 ףוס ןיא גנורעגַאלַאב רעסיוױג רעד ךָאנ ,חרזמ ןייק ןגיוצעגקירוצ

 רעמינָאלס םעד ןוָאלרַאפ 1942 ףוס ןבָאה 51 עטָאר רעשידיא רעד ןופ ליפ

 לײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג ייז ןבָאה טרָאד .קָאטסילַאיב ןייק קעװַא ןוא ןָאיַאר

 חבשל טסואוַאב זיא'ס ,עקנַאזיטרַאּפ ןוא דרערעטנוא עשידיא יד ןריזינַאגרָא םייב

 -סילַאיב ןופ (סיורָאפ) *דָאירעּפוװ; עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ רידנַאמָאק רעד

 .י.יקסװעשטַאכָאס ַאשַאס -- קָאט
 ('א ךרכ ,"םידוהיה םינזיטרּפה רפס;)
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 ןַאסריאמ חשמ
 אומה

 דנַאלסורסייוװ ןופ רעדלעוו יד ץיא

 תוטיחש יד ןופ ענעבילבעג-ןבעל יד טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ינסַארק ןיא
 -מוא ןוא עלַאגעל ; קָאדָארָאה ןוא ןודַָאר ,עיוויא ,ןישזָאלָאװ ךעלטעטש יד ןיא
 ליפ ןענופעג ָאד ךיז ןבָאה םעד רַאפ ךָאנ ,ןדיא ענעבילבעג-ןבעל עלַאגעל
 ןעוװעג ןענעז לכה ךסב .טעברַא ףיוא ןרָאװעג טקישעג ןענעז סָאװ ,עכעלטנגוי
 ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא אפוג לטעטש ןיא .ןדיא טנזיוט טכַא ייב ינסַארק ןיא
 ,רעגַאל-סטעברַא ןַא -- םיא ןופ רעטעמָאליק ַא ןוא ,ןַאמ טנזיוט ריפ טימ ,ָאטעג ַא
 ןעוועג זיא ָאטעג ןוא רעגַאל ןרעביא טנַאדנעמָאק רעד .לָאצ רעבלעז רעד טימ
 ,טדנוק ןַאמדָאּפַאטשעג רעד

 -.רעוװעג יד ןיא טעברַאעג ןבָאה רעגַאל ןופ ןוא ָאטעג רעד ןופ ןדיא יד
 ןטעברַא יוב ןיא ךיוא יוװ ,עיצינומַא ןדָאלפיוא ןוא ןדָאלסיוא ייב ,ןעניזַאגַאמ

 ןיימ .ןטעברַא ערעווש ערעדנַא ייב ןוא ןעיירעגעז ןיא ,עינילדןַאבנזייא רעד ףיוא
 ןבָאה ןוא ָאטעג ןיא ןעוועג ןענעז רעטכָאט רערעגניא רעד ןוא ןוז ןטימ יורפ
 ןענעז רעטכָאט ערעטלע ןיימ ןוא ךיא ;ןדַאלקס:עיצינומַא יד ןיא טעברַאעג
 ,טעברַא-יוֿב ייב טעברַאעג ןבָאה ןוא רעגַאל ןיא ןעוועג

 ,תוחּפשמ ערעייז ןריולרַאפ ןבָאה סָאװ ,ענעי רקיעב ,עכעלטנגוי טייחרעמ יד
 עקימורַא יד ןופ תורושב-רעמָאי יד ןעגנַאגרעד ייז וצ רדסכ ןענעז סע ןעוו ,ןבָאה

 רעוועג טימ המקנ ןעמענ וצ ןוא דלַאװ ןיא ןפױלטנַא וצ ןסָאלשטנַא ךיז ,ךעלטעטש
 ןעלמַאז ,טײהרעטריזינַאגרָא ,ןבױהעגנָא ייז ןבָאה ױזַא ןוא .אנוש ןיא טנַאה ןיא
 ייז .סעדַאלקס יד ןיא טעברַא רעד תעב ןרָאװעג טעבנגעג זיא סָאװ ,רעוועג
 ןזיוה ערעייז ןיא טקעטשרַאפ ,םילכ ערעייז ןיא ןטלַאהַאב רעוועג סָאד ןבָאה

 ןבָאה ןוא גנוצײהַאב רַאפ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,ץלָאה ךעלטניב יד ןיא רעדָא
 -עג טקעטשרַאפ רעוועג סָאד זיא טרָאד ,ָאטעג ןיא טעבנגעגניײרַא רעטעּפש סע
 זיא קָאדָארָאה ןיא הטיחש רעד ךָאנ ןכָאװ ריפ םורַא .ןשינעטלעהַאב ןיא ןרָאװ
 .ןַאמ ןעצ טלייצעג טָאה עּפורג עקיזָאד יד ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא עּפורג עטשרע יד

 עכעלטע ןופ ןרָאװעג ריואוועג ייז ןענעז ,דלַאװ ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז ייז ןעוו
 ןטנַאיצילָאּפ עכעלטע ןפרַאד געט עטסטנעָאנ יד ןופ םענייא ןיא זַא ,עטנַאקַאב
 -ָארּפ -זייּפש טרָאד ןופ ןעגנערב וצ ידכ ,ענשטעדָאלָאמ ןייק ןרָאפ קָאדָארָאה ןופ
 ,טומ ןיא קרַאטש רעבָא ,ןרַאפרעדמוא ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ עניילק יד ,ןטקוד
 ןטנַאיצילָאּפ עקיזָאד יד ןריקַאטַא ןופ ןַאלּפ םעיוננעג ַא טעברַאעגסיױא טָאה
 .אנוש ןפיוא רעיול ַא טנדרָאעגנייא טרָאד ןבָאה ןוא ײסָאש םוצ קעװַא ןענעז ייז
 ןסָאשעג ןענעז ןטנַאיצילָאּפ סקעז : גלָאפרעד טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא עקַאטַא יד
 רענַאזיטרַאּפ יד ןוא ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא רעוועג רעייז ,ןרָאװעג טיוטעג ןוא
 ,רעוועג םעיינ טימ טנפָאװַאב ,טייצ רעקיטכיר רעד ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה
 -עג עּפורג יד טָאה טציא ; םירוחב סקעז ךָאנ ָאטעג ןופ טריפעגסיורַא ייז ןבָאה
 ,ןַאמ ןצכעז טלייצ
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 ןופ ןסָאש ןופ ןעגנַאלקּפָא ןעגנַאגרעד ןרעיוא ערעייז וצ ןענעז לָאמ ןייא
 טכַאלש ַא טרָאד ךיז טלקיװטנַא'ס יװ ,טגָאזעג ייז ןבָאה ,שרעדנַא טינ ,ןטייוו רעד
 טימ שארב ,טריזיליבָאמ ךיילג ךיז טָאה עפורג עצנַאג יד .רענַאזיטרַאּפ טימ

 ,ץַאלּפ ןפיוא ןעמוקעגנָא ןענעז ייז ןעוו ,ףליהוצ ,ןַאמרעטלע ןנח רידנַאמָאק ריא

 טָאה אנוש רעד לייוו ,טרָאד ןופ ןגיוצעגקירוצ רענַאזיטרַאּפ יד ןיוש ךיז ןבָאה
 -רַאפ ןייא ףיוא רָאנ ןסױטשעגנָא טרָאד ךיז ןבָאה ייז .טנַאהרעביױא יד טַאהעג
 ךרוד ןרָאװעג טזָאלעגרעביא הלהב רעד ןיא ןיא סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ ןטעדנואוו

 ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,ווָאנַאבירג ןעמָאנ ןטימ ,רעטעדנואוורַאפ רעד .םירבח ענייז
 קרַאטש ייז טָאה ,ווָאלַאקשט ןופ ןעמָאנ ןפיוא עקנַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןרידנַאמָאק יד
 טָאה'ס ואוו ,יישרעּפ ןופ רעדלעוו יד ןיא ןריפרעבירַא םיא לָאז'מ זַא ,ןטעבעג

 הכוז םעד ךרוד ןוא השקב ןייז טליפרעד ןבָאה ייז ,עדַאגירב ןייז טרינָאיצנַאטס

 "ווָאצעינזוק, קלָאּפ ןיא ,עיצַאדנעמָאקער ןייז ךרוד ,ןרעװ וצ ןעמונעגנָא ןעוועג
 טינ ןעור טנעקעג טינ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ 16 ערעזנוא .עדַאגירב רענעי ןופ
 ,ךידנַאמָאק רעייז טדערעגוצ ייז ןבָאה רעבירעד ןוא ,אנוש ןופ המקנ ןייק קידנעמענ
 טליפרעד זיא עטיב רעייז .קָאדָארָאה ףיוא ןייג לײטּפָא רעייז ןזָאל לָאז רע זַא

 ,קָאדָארָאה טריקַאטַא ייז ןבָאה ,1942 טסברעה ףוס ,טנוװָא ןסיוועג ַא ןיא .ןרָאװעג

 ןיא אנוש ןופ תוחוכ יד ןוא ,ןַאמ טרעדנוה יירד ייב טלייצעג טָאה לײטּפָא רעד
 ַא ךָאנ .טרעדנוה ייווצ ייב ןעוועג ןענעז ,ןטנַאיצילַאּפ ןוא רעטילימ ,קָאדָארָאה
 ןעיצוצירוצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענַאזטרַאּפ יד ןענעז העש טכַא ןופ טכַאלש
 ןענעז ענעלַאפעג יד ןשיווצ .עטעדנואוורַאפ ןוא ענעלַאפעג יד קידנעמענטימ ,ךיז
 ,ןדיא ייווצ ןעוועג

 ןרָאװעג טביולרעד זיא ,דלַאװ ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז יו ,םעדכָאנ
 ןוא רעגַאל ןטימ ןעגנודניברַאפ ןדניבוצנָא ינסַארק ןייק ןייג וצ ןענַאמרעטלע ןנח
 יז ןוא ןּפורג עטנּפָאװַאב טרָאד ןופ ןריפוצסיורַא רדסכ ידכ ,ָאטעג רעד טימ

 ןייז וצ ןעגנַאגעג ןנח זיא סיױא-גָאט ,ןייא-גָאט ,דלַאװ ןיא ןעגנערברעבירַא
 עכלעוו ,רעעזפיוא-סטעברַא יד ,ןעשעג טשינרָאג טלָאװ סע יװ טקנוּפ ,טעברַא
 טלעפעגסיוא טציא זיב טָאה רע זַא ,טרעלקרעד רע טָאה ,טַאהעג ביל םיא ןבָאה
 ַא םייהעג טריזינַאגרָא רע טָאה לייוורעד .טייקנַארק בילוצ ,טעברַא רעד ייב
 ַא ןיא .ןעניזַאגַאמ יד ןופ רעוועג טריפעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עּפורג
 ןופ עּפורג ַא םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,דלַאװ ןיא ןענורטנַא רע זיא טכַאנ רעסיוועג
 םורָאװ ,ענעפָאלטנַא יד ןופ ןרוּפש יד טשיװרַאפ טכייל ןבָאה רימ ,ןַאמ קיסיירד
 טַאטלוזער ןיא ןוא ןטייקנַארק עשימעדיּפע בילוצ ,ןברָאטשעג ןענעז ךעלגעטיגָאט
 -ָאלטנַא יד ךיוא ,ָאזלַא ,ןענעז -- ןשטנעמ ןעצ ,טכַא ,ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןופ
 טריטסיזקע זנוא ייב טָאה ,ןפױלטנַא ןקיזָאד םעד ךָאנ ךיוא ."ןברָאטשעג; ענעפ
 ןטימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגֹרָא עשידיא עמייהעג ַא
 ,רעפמעק ןוא רעוועג טריפעגרעכירַא ןיהַא טָאה ןוא דלַאװ

 תדובע טעברַאעג ןבָאה רימ .רעווש רעייז ןעוועג זיא ינסַארק ןיא ןבעל סָאד
 ,ײצילָאּפ רעד ןוא ָאּפַאטשעג ןופ טייל יד ןופ שטייב-רעקינייּפ רעד רעטנוא ךרּפ
 טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה ,גנעל יד רעטעמ 16 ,ןקלַאב ןרעוש ַא ןּפעלש וצ
 רעייז טימ ןעגנערטשנָא ךיז ןגעלפ ךעלדיימ יד .רעדניק טעמכ ,ךעלדיימ ףלעווצ
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 רענעמ יד ןופ רענייא ןעוו .טרָא ןופ ןריר טנעקעג טינ םיא ןבָאה ןוא חוכ ןצנַאג
 זיב רעדרעמ יד ךרוד ןרָאװעג ןגָאלשעג רע זיא ,ןפלעה ייז טוװאורּפעג טָאה
 יד ןוא ןריולרַאּפ ןייג ןלעװ רימ זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ .תוחוכ יד ןרילרַאפ
 ,דלַאװ ןיא ןייג ןסָאלשַאב טָאה טייהרעמ

 ,םרָאפ-ןסַאמ ַא ןָא טמענ ןפיולטנַא סָאד זַא ,טרעהעג טָאה טַארנדוי רעד ןעוו
 םעד בילוצ טרַאװרעד סָאװ ,גנוקיליטרַאפ ןופ הנכס רעד רַאפ טנרָאװעג רע טָאה
 טַארנדוי רעד ןעוו ,לָאמ ןייא .ינסַארק ןיא ןדיא יד ןופ הטילּפה תיראש יד
 ,רעייש ןופ ןפיולטנַא וצ ךיז טביילק עּפורג עשידיא ַא זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה
 ןעוו .ןַאלּפ םעד ןכַאמ וצ טשינוצ ןטנַאיצילָאּפ ייווצ טקישעג זנוא וצ רע טָאה
 רעיוט םעד ןכָארבעגפיוא ייז ןבָאה ,רעייש ןיא ןײגנײרַא טזָאלעג טינ ייז טָאה'מ
 םיא טָאה ןוא טנַאיצילָאּפ ַא טריקַאטַא טָאה רענייא .חוכ טימ ןיײרַא ןענעז ןוא
 -נדוי ןיא ןעמוקעג ןוא ןפָאלטנַא ןענעז ןטנַאיצילָאּפ עדייב .טולב זיב ןגָאלשעג

 ןופ עּפורג ַא ןפָאלטנַא זיא לייוורעד .םענעעשעג םעד ןגעוו ןבעגוצרעביא טַאר

 ןענעז ןוא עניזערעב ךייט םעד קידנעמיווש ןטינשעגכרוד ןבָאה ייז ,ןשטנעמ ןעצ
 ,וָאלַאקשט ןופ ןעמָאנ ןפיוא עדַאגירב רעד וצ ,דלַאװ ןיא קעװַא

 ןטעברַאסיוא לָאז'מ זַא ,ןעוועג עיּפשמ רעדיוו ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד
 ,בַאטשסָאמ ןרעסערג ליפ ַא ןיא ןוא ,קָאדָארָאה ףיוא עקַאטַא רעיינ ַא ןופ ןַאלּפ ַא

 3000 -- עדַאגירב-װָאלַאקשט עצנַאג יד זיא 1942 רָאי ןיא טכַאנ-רַאונַאי ַא ןיא
 ףיוא סנטסָאּפרעױל טלעטשעגקעװַא טָאה'מ ,קָאדָארָאה ףיוא קעװַא --- ןַאמ

 רעד ןיא ןכַאװ יד טימ ןעגנודניברַאפ יד ןטינשעגרעביא םורַא ױזַא ןוא ןגעוו עלַא
 רעטשרע רעד זיא ןַאמרעטלע ןנח ןוא ,טָאטש יד טלגנירעגמורַא טָאה'מ ,טנגעגמוא
 ָארויב רעד ףיוא עבמָאב ַא ןפרָאװעג ןוא טָאטש ןופ ץרַאה ןיא ןעגנורדעגניירַא
 ןשטייד יד ןוא המוהמ עסיורג ַא ןענַאטשטנַא זיא סע ,יײצילָאּפ רעשטייד רעד ןופ

 ךיז ןבָאה ייז ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןביוהעגנָא ןבָאה ןטנַאיצילַאּפ יד טימ ןעמַאזוצ
 ןופ ןטסולרַאפ יד ןעוועג ןענעז סיורג .רענַאזיטרַאּפ ףיוא ןסיוטשעגנָא רעבָא
 ייוצ רעטנורעד ,עניילק ןעוועג ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןטסולרַאפ יד .אנוש

 ןוא דרעפ ,תומהב טריפעגסיורַא ,טָאטש ןיא ןײרַא ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד ,ןדיא

 יטרַאּפ יד .רעצעלּפ עכעלטע ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ןוא ןכַאז עקיטיונ ערעדנַא
 ךָאנ ןבעל ןבילבעג ןענעז סָאװ ,טיילכַאפ ןדיא ףלעווצ ןענופעג ָאד ןבָאה רענַאז

 ,דלַאװ ןיא ןײגוצסױרַא ןגָאלשעגרָאפ ייז ןבָאה ןוא ,קָאדָארָאה ןיא הטיחש רעד
 ןגרָאמ ףיוא זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא רעטעּפש .טגַאזטנַא ךיז ןבָאה ייז רעבָא
 סָאד טרעבָארעד ןוא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,עקַאטַא רעד ךָאנ
 ,ץיװָאקשָאדַאר ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןדיא ףלעווצ יד ןענעז ,לטעטש

 טריפעגכרוד טרָאד זיא סָאװ ,הטיחש רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ןוא
 ,םורַא געט ייווצ ןיא ןרָאװעג

 הטיחש רעד ןגעוו העידי יד ןעמוקעגנָא זיא ינסַארק ןיא רעגַאל ןיא ןעוו
 ; טסואוועג ןבָאה רימ ; המיא עסיורג ַא ןלַאפעג זנוא ףיוא זיא ,ץיװָאקשָאדַאר ןיא
 רימ ןענעז (1943 ץרעמ) ג"שת םירוּפ רַאפ גָאט ַא .ייר רעזנוא טנעָאנ זיא סע
 טפיטרַאפ ,קָאדָארָאה ןופ רעפלעג ןופ החּפשמ יד ןוא החּפשמ ןיימ ,ךיא ,ןסעזעג
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 ןוא ןענַאטשעגפױא ןַאד ןיב ךיא .,לרוג ןרעטיב רעזנוא רעביא סעומש ַא ןיא
 טינ זיא גַאלשרָאפ ןיימ ,דלַאװ ןיא ןײגסױרַא עלַא ןלָאז רימ זַא ,ןגָאלשעגרָאפ

 םענעי .לרוג ןפיוא ךיז ןזָאלרַאפ ןוא ץַאלּפ ןפיוא ןביילב יז ,ןעמונעגנָא ןרָאװעג

 ךיז וצ ןדַאלעגנייא רימ טָאה ןוא רעיוּפ רעטנַאקַאב ַא ןעמוקעג רימ וצ זיא טנוװָא

 רעשמ ךיז בָאה'כ .דוסב ךַאז יד ןטלַאה ֹוצ ןטעבעג רימ טָאה רע ;ןטעברַא
 טריפ רע זַא ,ךַאז יד ןרעו טנַאקַאב טעוװ רעמָאט ,ארומ טָאה רע זַא ,ןעוועג
 ןופ טײרדעגסױרַא ךיז ךיא בָאה גָאטרַאפ ,ןדיא טימ טלדנַאהרַאפ ןוא ןסעומש
 ,ןטעברַא רעיוּפ םענעי וצ קעװַא ןוא רעגַאל

 רעױּפ רעד זיא ,טעברַא רעד ייב ןעוועג ןיוש ןיב'כ ןעוו ,ןביז ךָאנ בלַאה
 ןרָאװעג זיא קירוצ העש רעבלַאה ַא טימ זַא ,ןעוועג עידומ רימ טָאה ןוא ןיײרַא
 ןפרָאװעגרעטנוא זיא טָאטש עצנַאג יד ןוא רעגַאל רעד ,ָאטעג יד טלגנירעגמורַא

 ןסָאגַאב רימ טָאה סייווש רעטלַאק ַא .ךַאװ רעקרַאטש ַא רָאג רעטנוא ןרָאװעג
 ,ןפיול טלָאװעג ןוא ךיז רעטניה ץלַא טרעדײלשעגקעװַא ךיא בָאה ףרוטמ ַא יו

 רימ ןוא ןטלַאהעגּפָא רימ טָאה רעיוּפ רעד רעבָא .החּפשמ ןיימ טימ טציא ןייז וצ
 וטסעו --- טגָאזעג רע טָאה --- החּפשמ ןייד וצ .טירש ןשלַאפ ןיימ ףיוא ןזיוװעגנָא
 ,רַאפעג-טיוט ַא ןיא ןלעטש וטסעוװ ןיײלַא ךיז ןוא ,ןכיירגרעד טינ ייס?יוו-ייס

 םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא ךיז ךיא בָאה ,רעצ ןעמוטש ןופ ןגָאלשרעד
 טָאה רעױּפ רעד) םידגב עשירעיוּפ ןיא ןָאטעגנָא ,לטעטש ןופ ץוחמ ןענופעג
 ײסָאש ןרעביא ליצ ַא ןָא ןעגנַאגעג ןיב'כ ,(ןטרָאג ןייז ךרוד טריפעגכרוד רימ
 ןייגּפָא ןכָאנ ,רימ טָארד סָאװ רַאפעג רעד ןופ ןובשח ןייק ןבעגעגּפָא טינ ךיז ןוא
 לגרעב ַא ןבעל ןטלַאהרַאפ םיצולּפ ךיז ךיא בָאה ,רעטעמָאליק קילדנעצ עכעלטע

 רשפא -- חומ ןיימ טצילבעגכרוד טָאה קנַאדעג ַא ,םיא רעטנוא ןענַאטשעג ןוא
 ןוא לגרעב ןפיוא ףױרַא ןיב'כ .זיא סע ןעמעוו ןעז וצ ןענַאד ןופ ךעלגעמ זיא
 ךיור ןלייז ןוא ןעגנוצ-רעייפ --- ינסַארק ןופ טייז רעד ןיא קילב ןיימ טעדנעוועג
 .לטעטש ןרעביא ןביוהעג ךיז ןבָאה

 ןיב'כ ןענַאװ זיב ,לגרעב ןפיוא ןטלַאהרַאפ ךיז ךיא בָאה העש עצנַאג ַא
 בָאה'כ .ןרָאװעג רערָאלק לסיבַא רימ זיא קנַאדעג ןיימ ןוא ,ךיז וצ ןעמוקעג
 ,קָאדָארָאה ןייק ךלמה-ךרד ןפיוא טירט עניימ טעדנעוװעג ןוא טרעקעגמוא ךיז
 זיא סָאװ ,רעיוּפ ַא ןפָארטעג ךיא בָאה ,ןעגנַאגרַאפ זיא גָאט רעד יװ םעדכָאנ
 גנַאג רעד טנַאקַאב ןרָאװעג רימ זיא םיא ןופ ,ינסַארק ןופ קירוצ ןעגנַאגעג
 ,םורַא רעגַאל םעד ןוא ָאטעג יד ןסָאלשעג טָאה'מ יו ,םעדכָאנ .הטיחש רעד ןופ
 ןדיא יד ןעלמַאזפיונוצ ,יײצילָאּפ רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןביוהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה
 -נייא ןעמוקַאב טרָאד ןלעוװ ייז : דיירסיוא ןטימ ,ָאטעג ןופ טייוו טינ ןקַארַאב ןיא
 ףיוא סױרַא ןענעז סָאװ ,ענעי וליפַא ;הפיגמ-סופיט רעד ןגעק ןעגנוצירּפש
 ןענעז טרָאד .ןקַארַאב יד ןיא טכַארבעג ןוא טרעקעגקירוצ ןרָאװעג ןענעז ,טעברַא
 קיצנַאװצ וצ ןּפורג ןיא ןענעז ןוא ,טעקַאנ ןָאטוצסיױא ךיז ןרָאװעג טנדרָארַאפ ייז
 יד ןעוו ,טָאטש רעד ןופ טייו טינ רעייש םוצ סָאטיױא טימ ןרָאװעג טכַארבעג
 ןופ רעייפ ַא ןרָאװעג טנפעעג ייז ףיוא ויא ,ָאטיוא ןופ ּפָארַא ןענעז קיצנַאװצ
 -- עטעדנואוורַאפ-טכייל רעדָא עקידעבעל-בלַאה ,עטיוט -- עלַא ןוא רעפרַאוװנליוק
 -רַאפ זיא רעייש רעד ןעו .רעייש ןיא טסימ יװ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ןענעז
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 עטצעל יד .רעייפ ןטימ טזָאלעגקעװַא רעדרעמ יד םיא ןבָאה ,ןרָאװעג טלופ
 זיא רע ןענַאװ זיב ,רעייש רעדנַא ןַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ייז ןבָאה ןטרָאּפסנַארט
 יד זיא ױזַא ןוא ;רעיײפ ןטימ טזָאלעגקעװַא םיא ךיוא ןבָאה ןוא לופ ןרָאװעג

 ָאד .טיוט ןבילבעג ןענעז ןדיא עלַא ןענַאװ זיב ,ןרָאװעג טצעזעגרָאפ *טעברַא;
 טכַא עלַא .רעדניק יירד ןוא יורפ ןיימ --- עילימַאפ ןיימ ךיוא ןעמוקעגמוא ןענעז
 ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז ,סיורג זיב ןיילק ןופ ,ינסַארק ןופ ןדיא טנזיוט
 ןשטנעמ טכַא זיולב ןענעז ןבילבעגרעביא ; ןפוא םעד

 ,הריד ןיימ וצ קעװַא ןיב'כ ,קָאדָארָאה ןייק ןעמוקעגנָא ךיא ןיב טייצ-טנווָא
 ןיא ןעוועג טינ זיא ךַאװ:ייצילָאּפ םוש ןייק .רעיױוּפ ַא טניואוועג טָאה סע ואוו
 טָאה טכַאנ רעד ןיא .ןבירטרַאפ סנטצעל ייז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד לייוו ,טָאטש
 .עדמערפ ןייק ָאטינ ןענעז'ס יצ ,טגערפעג ןוא ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא ןעמ
 רעד ןופ גערב םייב ןענופעג ךיז טָאה זיוה ןיימ) רענַאזיטרַאּפ ןעוועג ןענעז סָאד
 ייז וצ ןיב'כ .(רעדלעפ יד ךרוד ןכיירגרעד םיא וצ טנעקעג טָאה'מ ןוא טָאטש
 ,גנולײטּפָא סיקצירַאטס ןופ רענַאזיטרַאּפ ןדיא ןעצ טרָאד ןענעז ןעוועג ,סױרַא
 ;ץלַא טסואוועג יז ןבָאה ינסַארק ןיא הטיחש רעד ןגעוו .רעקָאדָארָאה עלַא
 .טסואוועג בָאה ךיא סָאװ טלייצרעד ייז בָאה'כ

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ךיא בָאה ,דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק ןופ המכסה רעד טימ
 טּפוה-טָאטש םוצ ,רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא ,ןרָאװעג טקישעג ןַאד ןענעז רימ  .ייז
 טריפעגסױרַא םיא ןבָאה רימ .טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא סָאװ ,ַאכָאדורּפ
 ליוק ַא ןסָאשעגנײרַא טָאה ןיװָאגָאר רענַאזיטרַאּפ רעשידיא רעד ןוא זיוה ןופ
 -ָאלטנַא ןַא ,סור ַא טנידעג טָאה טּפױה-טָאטש םעד ןופ זיוה ןיא ,ּפָאק ןייז ןיא
 םעד ןזיװעגנָא זנוא טָאה רע ןוא ,1941 רָאי ןופ ײמרַא רעטיור רעד ןופ רענעפ
 ,זיוה ןיא ןרָאװעג ןטלַאהַאב ןענעז סָאװ ,ןכַאז עשידיא עטביורעגוצ יד ןופ טרָא
 ,ןגעמרַאפ שידיא טימ ןדָאלעגנָא סנגָאװ סקעז טריפעגסױרַא טרָאד ןופ ןבָאה רימ
 .רענַאזיטרַאּפ סלַא דַאירטָא רעזנוא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ךיוא זיא סור רעד

 גנוליײטּפָא רעזנוא וצ טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא
 -יטרַאּפ עשידיא עטנַאקַאב ןפָארטעג רימ ןבָאה ָאד .יישרעּפ ןופ רעדלעוװ יד ןיא
 ,אנוש םעד ןיא המקנ ןעמענ וצ :ןליװ ןייא ןעוועג זיא ןעמעלַא זנוא ייב .רענַאז
 ,טסניד -ריּפשסיוא רעד ןופ טּפיוה סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןַאמרעטלע ןנח

 ןוא ,ןדיא סטכעלש ןָאטעג טָאה ןעמ ואוו ןוא רע ןעוועג שרודו רקוח טָאה רע
 ןסָאשעג ןענעז עקידלוש יד .רעדרעמ יד טימ טנכערעגּפָא דלַאב ךיז טָאה'מ

 ןשטייד יד .טנערברַאפ רעזייה ערעייז ןוא טריקסיפנָאק ןגעמרַאפ רעייז ,ןרָאװעג
 ַא טמיטשַאב וליפַא ןבָאה ייז .זיירּפ ןדעי רַאפ םיא ןּפַאכ וצ טימַאב ךיז ןבָאה
 -יטרַאּפ ףניפ סױרַא ןענעז לָאמ ןייא .ּפָאק ןייז רַאפ קרַאמ טנזיוט 28 ןופ זיירּפ
 עבַאגפיוא ןַא ןריפוצסיוא ,ןַאמרעטלע ךיוא רעטנורעד ,לײטּפָא רעזנוא ןופ רענַאז
 ַא ןופ עטַאכ רעד וצ קעװַא ייז ןענעז ,דימ רעייז קידנעייז .טנגעגמוא רעד ןיא
 םוש ןייק טלעטשעגקעװַא טינ ןוא ,גָאט ןופ ךשמב טרָאד ןעורוצּפָא ךיז רעױּפ
 .טכַאמ רעד ןבעגעגסיוא ייז סע טָאה ,סיוא טזייוו ,רעױּפ רעקיזָאד רעד .ךַאוװ

 -ַאב ,ןטנַאיצילַאּפ ןוא ןשטייד עדנַאב ַא ןענישרעד טרָאד זיא גָאט ןטימ ןיא
 ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד .זיוה סָאד טלגנירעגמורַא ןוא ןסקיב-ןישַאמ טימ עטנפָאװ
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 ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגמורַא לענש זיא זיוה סָאד רעבָא ,טכַאלש ַא ןיא ןיירַא

 סנקלָאװךיור ךרוד זיא ןוא ריט יד ןסירעגפיוא טיירב טָאה ןַאמרעטלע .,ןעמַאלפ

 דרעפ ַא טּפַאכעג ,ןריולרַאפ טינ ךיז טָאה רע .ןסיורד ןיא ןעגנורּפשעגסױרַא

 טָאש ַא ךיז טָאה ןליוק ןופ לגָאה ַא ,ןפָאלטנַא ,רעייפ טימ קידנרעפטנע ןוא

 רענַאיטרַאּפ ריפ ערעדנַא יד .םולשב סױרַא זיא רע רעבָא ,םיא ףיוא ןבעגעג

 ,ףמַאק ןטלפייווצרַאפ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ןוא ןפיױלטנַא וצ ןזיװַאב טינ ןבָאה

 רעדירב יד טימ סױרַא זיא ןוא ןעמוקעגקירוצ ןַאמרעטלע זיא ,ךיז קידנעורּפָא טינ

 ןסירעגפיוא ,ןסלער ןסירעגרעביא -- עיניל-ןַאבנזייא רעד וצ יקסדיל ןוא ןיװָאגָאר

 ,םולשב סױרַא דימת ןרַאפעג עלַא ןופ זיא ןוא ,ןקירב ןדנוצעגרעטנוא ,ןענַאב

 עװַאלבָא עסיורג ַא ןביױהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה (1943 טסוגיוא) ג"שת בָא שדוח ןיא

 ןשטייד רעטנזיוט ליפ םעד וצ טקישעגסױרַא ןבָאה ייז .רעדלעוו יד רעביא

 ףניפ טרעיודעג טָאה עװַאלבָא יד .הביבס רעד ןופ רעטכעוו ןוא טײל-װָאסַאלוװ

 .ץַאלּפ ןרעכיז ַא וצ געוו ַא ןכָארבעגכרוד ךיז רימ ןבָאה םערוטש טימ .געט

 ,רענַאזיטרַאּפ קיצנַאװצ עדַאגירב רעזנוא ןופ ןלַאפעג ןענעז טכַאלש רעד ןיא

 ,ןדיא סקעז ייז ןשיווצ

 סָאד ,קָאדָארָאה ףיוא עקַאטַא ןַא טריפעגכרוד רימ ןבָאה 1943 ןופ ףוס ןיא

 ןבָאה עקירעביא סָאד ,ביור-סגירק סלַא ןעמונעג רימ ןבָאה זנוא רַאפ עקיטיונ

 ,רעייפ ןטימ טזָאלעגקעװַא רימ

 טנָארפ ןפיוא עוויסנעפָא רעסיורג רעד ןופ בייהנָא ןיא ,1944 ץרעמ ןיא
 ףיוא עװַאלבָא ןַא ןענדרָאוצנייא טיירגעג ןשטייד יד ךיז ןבָאה ,דנַאלסורסיײװ ןופ
 סלַא .הביבס רעד ןופ טנגוי יד ןריזיליבָאמ ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד .זנוא
 לעפַאב ןשירענגעק ַא ןעמוקַאב ,רענַאזיטרַאּפ יד ,רימ ןבָאה ,םעד ףיוא רעפטנע
 .רעגַאל-רענַאזיטרַאּפ ןיא טנגוי-ספרָאד יד ןריזיליבָאמ ןוא ןייז וצ םידקמ ךיז

 -רַאפ יד ןריפכרוד סױרַא ןענעז עדַאגירב רעד ןופ ןַאמ טרעדנוה טכַא ייב
 -לעדייא בקעי טימ ,עּפורג ןייא .תונחמ ייווצ ןיא טלייטעצ ךיז ןבָאה ייז .גנונדרָא
 גנולײטּפָא עשטייד ַא ןָא טמוק טרָאד ןופ טייוו טינ זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ,ןַאמ
 יד .רעפרעד יד ןיא עכעלטנגוי יד ןריזיליבָאמ וצ ליצ ןטימ --- יז ךיוא ןוא

 יו קידנעעז ,ןַאמלעדיײא בקעי .טכַאלש ַא ןיא ייז טימ ןיירַא ןענעז רענַאזיטרַאּפ

 ןוא געוו םעד ןפָאלרַאפ םיא זיא ,ןָאנַאק ןטכייל ַא ייז ףיוא ןָא טלעטש שטייד ַא

 ,טנַאה ןייז ןופ סקיב יד ןגױצעגסױרַא לגנַארעג ַא ךָאנ טָאה ןוא ,טריקַאטַא םיא
 רערעגנעל ַא ךָאנ ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןָאנַאק םעד טכַארבעג ןוא טקיטשרעד םיא
 ןטערטוצקירוצ ןרָאװעג ןעגנואווצעג ןשטייד יד ןענעז ,העש סקעז ןופ טכַאלש
 ךָאנ .עיצינומַא עסַאמ ַא ןוא םיגורה קיצפופ ייב ךיז רעטניה ןזָאלעגרעביא ןוא
 עדער ַא ןטלַאהעג ןלײטּפָא יד ןופ םענייא ןופ רידנַאמָאק רעד טָאה טכַאלש רעד
 -הרובג ןייז רַאפ ןענַאמלעדײא בקעי ךעלטנפע קידנביול ,רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ

 .םינדחּפ ןענעז ןדיא יד זַא ,טגָאזמ, :טרעלקרעד טָאה רידנַאמָאק רעד .טַאט
 בקעי דלעה רעסיורג רעד ךייא רַאפ טייטש סע :טעז ןוא וצ ךיז טקוק רעבָא
 ,ןפמעק וצ יוװ ךיז טנרעל םיא ןופ --- דיא ַא ,ןַאמלעדיײא

 ,ייז ןשיווצ דיא ןייא ,רענַאזיטרַאּפ ףלעווצ סױרַא ןענעז םעדכָאנ ןכָאוװ ריפ
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 ןרָאװעג טקישעג ןענעז ןשטנעמ ריפ .רעיול ַא וצ ,ןַאמלעדײא רעבלעז רעד
 ,הנכס תקזחב ןעוועג זיא רעביא גנַאגכרודַא רעד סָאװ ,טרָא ןַא ןריּפשוצסיױא
 ידב ,ןייגכרוד טזָאלעג ייז טָאה ,ןגעלעג טרָאד זיא סָאװ ,רעיול רעשטייד רעד

 -נײרַא ןענעז ףלעוװצ יד .עּפורג עצנַאג יד ןריקַאטַא רעטעּפש ןענעק לָאז רע

 ַא ןיא עדנריקַאטַא יד טימ ןײרַא ייז ןענעז טשרעוצ .רעייפ-ץיירק ןיא ןלַאפעג
 -עגרעביא רעייז קנַאד ַא ,ןענעק ןשטייד יד זַא קידנעעז ,םעדכָאנ רעבָא ,טכַאלש
 "יטשרעד ַא טימ ייז ןעלגנירמורַא ,סעיציזָאּפ עטוג ערעייז ןוא תוחוכ ןיא טכיוו
 -ןישַאמ רעד .ןסָאש טימ ךיז קידנשיוטסיוא ,ןטָארטעגקירוצ ייז ןענעז ,גניר-סגנוק
 -קעוװַא טָאה ןַאמלעדיײא בקעי ןופ עּפורג-סקיב-ןישַאמ רעד ןופ 2 'מונ רעלסקיב
 ןײלַא ןבילבעגרעביא זיא ןַאמלעדייא .,ןפָאלטנַא זיא ןוא סקיב ןייז ןפרָאװעג

 יד ןשיוװצ זַא ,ןעזעג טָאה רידנַאמָאק רעד ןעוו .םיאנוש ןופ טלגנירעגמורַא
 .סעכ ןיא קרַאטש ןרָאװעג רע זיא ,ןַאמלעדײא בקעי טלעפ עקידנעיצקירוצ-ךיז

 טגָאזעג םיא טָאה ןוא 2 'מונ רעלסקיב-ןישַאמ םעד ךיז וצ ןפורעג טָאה רע
 ,ּפָאק ןייז ףיוא ןלַאפ טעוו טולב סָאד זַא ,רעפמעק עלַא ןופ טייהנזעוװנָא רעד ןיא
 םורַא העש ייווצ ןיא .גָאט ןופ ךשמב ןרעקקירוצ טינ ךיז טעוװ ןַאמלעדייא ביוא
 -ןישַאמ רעד טימ ןדָאלעגנָא ,ץנַאג ןוא טנוזעג ןעמוקעגקירוצ ןַאמלעדייא זיא
 ןפרָאװעגקעװַא טָאה רענַאזיטרַאּפ רעד סָאװ ,סקיב םעד ןוא ןקסיד יד ,סקיב

 ןטיוט וליפַא ןוא געוו ַא ןגָאלשוצכרוד ךיז ןעגנולעג זיא םיא .ךיז רעטניה
 ןַא ןרָאװעג ןבעגעג ןענַאמלעדיײא זיא טייקטסיירד ןייז רַאפ ,ןשטייד עקינייא
 ,גנַאר ןייז ןיא טריסנַאװַא טָאה רע ןוא גנונכייצסיוא

 ףיוא עװַאלבָא ןַא ןכַאמ וצ טיירגעג טייצ רענעי ןיא ךיז ןבָאה ןשטייד יד

 ,בצמ-סגנוטיירגוצ ַא ןיא תוחוכ-רעטילימ ליפ ןענַאטשעג ןיוש ןענעז סע .,זנוא

 טכַאמעג טשינוצ טָאה טנָארפ ןשיסורסייוו ןפיוא עוויסנעּפָא עשיטעווָאס יד רעבָא

 ןטייווצ ןכָאנ גיז ןייא טרעייפעג ןבָאה ןעײמרַא עשיטעווָאס יד ,ןַאלּפ רעייז

 ןשטייד יד ןוא ,זנוא וצ טרעטנעענרעד רעמ ץלַא ךיז טָאה טנָארפ רעד ןעוו
 "רעד וצ רידנַאמָאק םעד ןטעבעג ןַאמרעטלע ןנח טָאה ,הלהב ןיא ןפָאלעג ןענעז
 םעד ןשטייד יד רַאפ ןסיירוצרעביא ,ןטַאדלָאס ענייז טימ ןייג וצ םיא ןביול
 -רעטלע רעבָא ,טלעטשעגנגעק רידנַאמָאק רעד ךיז טָאה טשרעוצ .געוו-טירטקירוצ
 םעד ןעור טזָאלעג טינ טָאה ןוא ןַאלּפ ןייז ןופ טגָאזעגּפָא טינ ךיז טָאה ןַאמ
 ןבָאה לײטּפָא ןייז ןוא ןַאמרעטלע .ןעוועג םיכסמ טָאה רע ןענַאװ זיב ,רידנַאמָאק
 טלעטשעגקעװַא ןוא עדיל-עיוויא ,טשקַאב-ץעיניוװיא יײסָאש םוצ ןזָאלעג ךיז
 ןופ תוחוכ עקיטנָאק ײסָאש םעד ךרודַא ןענעז טייצ רענעי ןיא .,ןכַאװ-רעיול
 טָאה רענַאזיטרַאּפ עּפורג עניילק יד ,ןטָארטעגקירוצ זיא סָאװ ,רעטילימ ןשטייד

 -עביא יד ןוא ,ןלַאפעג ןענעז ייז ןופ עכעלטע .,ןשטייד יד ןעמוקייב טנעקעג טינ
 ,ָאטשינ זיא ןַאמרעטלע זַא ,ןעזעג טָאה רידנַאמָאק רעד .ןעמוקעגקירוצ עקיר
 ,ןקידנלעפ םעד ןעגנערב ןוא קירוצ ןייג ענעמוקעגקירוצ עקינייא ןלױפַאב רע טָאה

 רעד ןיא ןענַאמרעטלע טכַארבעגקירוצ עקַאט טָאה'מ ןוא ,טיוט רעדָא קידעבעל
 טריפעגרעבירַא רע זיא טכַאנ עבלעז יד .ןטעדנואוורַאפ-רעווש ַא ,גנולײטּפָא
 ןיא ןגעלעג רע זיא םישדח ףלע .עווקסָאמ ןייק ןַאלּפָארע ןַא ףיוא ןרָאװעג
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 ןוא טכַאװשעגּפָא קרַאטש ,קָאדָארָאה ןייק ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד ןוא לָאטיּפש
 ,קסנימ ןיא ןברָאטשעג רע זיא םורַא םישדח עכעלטע ןיא .ןכָארבעצ

 -ירב רעזנוא טימ ,עטײרפַאב ,ןרָאפעגּפָא רימ ןענעז 1944 ילוי ןט12 םעד
 ןופ עּפורג ַא ,טרעקעגקירוצ ךיז רימ ןבָאה םעדכָאנ ךָאװ ַא ,קסנימ ןייק עדַאג
 .רעזייה עטסיוורַאפ ןוא עבורח ערעזנוא וצ ,קָאדָארָאה ןופ ןדיא קיצנַאוװצ

 ("ןברוח ןטצעל ןופ;,)

 קַאיאר יבצ ןוא לכימ

 ףֹמַאק ןיא טנגוי רעקָאבוגג

 אנוש ןטימ ףמַאק ןיא ךיז טָאה טנגוי רעקָאבולג רענעדיײשַאב רעד יב ..;
 םעד ןטכינרַאפ וצ ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה ייז .הרובג ןופ לַאװק ַא טקעלּפטנַא
 רעקיטרָאד רעד ןופ ןדיא יד ןעײרפַאב וצ ןוא קָאבולג ןיא ןָאזינרַאג ןשטייד
 -ַאב "ווָארָאװאוס, עדַאגירב רענַאזיטרַאּפ יד טָאה ,1942 טסוגיױא בייהנָא .ָאטעג
 ןריפכרוד טלָאזעג טָאה טעברַא יד .ןדיא רעקָאבולג יד ןעיײרפַאב וצ ןסָאלש
 ,דַאירטָא םעד ןופ רידנַאמָאק רעד .?שטיוװָאנַאגַאק, ןופ ןעמָאנ ןפיוא דַאירטָא רעד
 ןוא רעמיצ ךורב רענַאזיטרַאּפ יד קָאבולג ןייק טקישעגסױרַא טָאה ,ווָאצניּפ דוד
 דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ַא וצ טנגוי יד ָאטעג ןיא ןטיירגוצוצ ןַאמרעדעל עקטָאמ

 טעװ דַאירטָא רענַאזיטרַאּפ רעד ןעוו טנעמָאמ ןיא ,ײצילָאּפ ןוא ןשטייד יד ןגעק
 ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה רעמיצ .קָאבולג ןיא ןָאזינרַאג ןשטייד םעד ןלַאפַאב

 עכלעװַא ןופ טנגוי ַא ךיז טניפעג ָאטעג ןיא זַא ,ןבעגעגרעביא ןוא דַאירטָא

 .ָאטעג ןיא רעוועג ָאד ךיוא זיא סע .ןריזינַאגרָא ןעק ןעמ עכלעוו ,ןַאמ 0
 .רעוועג-ןישַאמ ייווצ וליפַא ןוא רעוועג ץרוק ,ןטַאנַארג ,ןסקיב ָאד ןענעז סע
 ,דנַאטשפיוא ןטנַאלּפעג םוצ ךיז ןטיירגוצוצ ידכ ,טייצ לסיבַא ןרעיוד רעבָא זומ סע

 20 ַא דַאירטָא ןיא ָאטעג רעקָאבולג ןופ טכַארבעג ךיז טימ טָאה רעמיצ
 וָאצניּפ ,םהרבא ןיקייּפ ,קחצי לעקעדיכ :ןעוועג ןענעז ייז ןשיװצ .עכעלטנגוי
 ,ןַאמרעבָאה לּפָאק ,ןיועל שריה ,קינלָאקש השמ ןוא רעזייל ,רתלא ןוא שריה

 ,דנַא .א בוש םהרבא
 יד ןפלעה וצ ידכ ,ָאטעג רעקָאבולג ןיא ןבילברַאפ זיא ןַאמרעדעל עקטָאמ

 ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ףיֹרגנָא ןתעב דנַאטשפיוא םעד ןריזינַאגרָא טנגוי

 רעד ךָאנ .ןרָאװעג טריפעגסיוא טשינ ןַאלּפ רעד רעבָא זיא ,קילגמוא םוצ
 "ורק ןיא "סעצווָאגאדאר, יד טימ ףמַאק ןיא ןשטייד רעקָאבולג יד ןופ הלּפמ
 ןסָאלשַאב ןוא קָאבולג ןיא רַאפעג רעייז טריּפשרעד אמתסמ ייז ןבָאה ,עניצשוועל
 ,קָאבולג ןיא ןדיא יד ןופ ףוס םעד ןרעלענשרַאפ וצ

 -מרוד ךיז ,טנעה יד ןיא רעוועג טימ ,לייט ַא ןבָאה עיצַאדיוװקיל רעד תעב
 ,אנוש ןופ ןעמונעג המקנ ןבָאה ייז ואוו ,דלַאװ ןיא קעװַא ןוא רעייפ ןכרוד ןסירעג
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 ןופ *גירבמָאק, םעד ןטוג םוצ ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא טייהנגעלעג רעד ייב
 עטעװעטַארעג יד ןפלָאהעג ךס ַא טָאה רעכלעוו ,ָאקנעצמַאכ .א .י *ווָארָאװאוס;
 ,זיא ,קָאבולג ןופ עיצַאדיװקיל רעד רַאפ ךָאנ .טנגעגמוא ןוא קָאבולג ןופ ןדיא

 -"שטיװָאנַאגַאקק רעשידיא רעד ןרָאװעג טריזינַאגרָא ,וויטַאיציניא ןייז טיול
 ןפלָאהעג טָאה ָאקנעצמַאכ .וָאצניּפ דוד ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא, דַאירטָא

 ,קָאבולג ןופ ןפָאלטנַא ָאטעג יד ןטכינרַאפ ןתעב ןענעז סָאװ ,ןדיא 23 ןופ עּפורג ַא
 ַא ןעוועג זיא סָאד .ןָאיַאר רעצַאשוא ןיא עיניליןַאב יד ךיז ןביײלקרעבירַא
 טלָאמעד ןענעז ָאקנעצמַאכ ןופ ףליה רעד קנַאד ַא ,.טעברַא עכעלרעפעג ןוא ערעווש

 ,דנַא .א ןַאמכלימ עיַאר ,ןַאמיַאל דוד טיוט ןופ ןרָאװעג לוצינ

 ("ןאזאב ,עיורד ,ווָאטסאפ ,שטיװָאלינוד ,ענעצסױקרַאש ,קָאבולג ןברוח.)

 קָאדָארָאה-דיוװַאד ,ןַאמכָאה םייח

 יקסווָאנַאטַאס קינווַאקלָאּפ

 ןופ טייוו טינ -- ענפירק ףרָאד ןופ טנגעג רעד ןיא טציא ךיז ןעניפעג רימ

 .רעדלעוו עטכידעג ןיא -- קסניּפ

 ףיוא ןעיצרעביא ךיז ידכ ,געוװ ןיא טיירג ןענעז רימ יװ געט עכעלטע ןיוש

 ,טינ לייוורעד ךיז ןריר רימ רעבָא ,טרָא רעדנַא ןַא

 וזיא סָאד ? רימ ןטרַאװ סָאװרַאפ ,רקיעב ,ןוא רעביא ךיז רימ ןעיצ ןיהואוו
 ,ןײלַא רידנַאמָאק ןופ דוס רעד ,סיוא טזייוו

 רימ טלייצרעד ,ןיב ךיא ןַאמרופ סנעמעוו ,רעציפָא ןַא ןרעזנוא ןופ יורפ יד
 ןפרַאד עכלעוו ,טייל עסיורג טימ ןַאלּפָארע ןַא ףיוא טרַאוװ'מ זַא ,תודוס-ידוסב
 ןוא ןייז טפרַאדַאב ןיוש ייז ןבָאה קירוצ געט ריפ טימ .עװקסָאמ ןופ ןעמוקרעהַא
 ,גנוקיטעּפשרַאפ רעייז ןופ הביס יד ןייטשרַאפ טינ ןעק'מ

 ?קילגמוא ןַא ייז טימ טריסַאּפ טָאה יצ ?ןעשעג זיא סָאװ
 יד טלייצרעד רימ טָאה רעציפָא ןופ יורפ יד יו ,םעדכָאנ העש רָאּפ ַא

 .געוו ןיא טרירעג דַאירטָא רעזנוא טָאה ,עטכישעג עקיזָאד
 ןעמ זיא ,ןרָאװעג גָאט זיא'ס ןעוו ןוא ןעגנַאגעג ןעמ זיא טכַאנ עצנַאג ַא

 ,סעטָאלב עפיט טימ דלַאװ ןסיורג ,ןטכידעג ַא ןיא ןייטש ןבילבעג
 .טרָא-ןיואוו ןוא טקנוּפ-עיצַארעּפָא רעקילייוװטייצ רעזנוא זיא ָאד
 ןיוש זיא'ס שטָאכ ןוא ךעלדייב יד ןלעטשוצפיוא לעּפַאב ַא ןעמוקַאב טָאה'מ

 טביולרעד טינ ןעמ טָאה (1943 תוכוס ךָאנ שדוח ַא) טסברעה רעטעּפש ןעוועג
 .רעייפ ןכַאמ

 -- טריפעג בָאה ךיא סָאװ ,דניק ןוא יורפ ןופ ןַאמ רעד -- רעציפָא רעד
 ןענעז ןטסיטושַארָאּפ יד זַא ,טלייצרעד זנוא טָאה ןוא ןגָאװ םוצ ןעמוקעגוצ זיא
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 יירד .קילגמוא ןַא ןעשעג ייז טימ ,רעדייל ,רעבָא זיא'ס ,ןעמוקעגנָא ףוס-לכ-ףוס
 שטילבערעט ףרָאד ןופ רעױּפ ַא .ןעמוקעגמוא דַאירטָא םוצ געוו ןפיוא ןענעז ייז ןופ

 ,ןטַאררַאפ ייז טָאה
 ןעוועג זיא ,ןענַאטשעג טציא זיא דַאירטָא רעזנוא ןעכלעוו ןיא ,דלַאװ רעד

 ןקיזָאד ןופ גנורעקלעפַאב יד .ַאילָאװ-אקצאראק ףרָאד ןסיורג ןופ טנגעג ןיא
 טָאה בַאטש רעד ןוא רענַאזיטרַאּפ וצ טמיטשעג ךעלטניירפ ןעוועג זיא ףרָאד
 -עגרָאפ זיא גָאט ןבלעז םעד .ןקַאב ןוא ןכָאק ,רעייפ גָאטיײב ןכַאמ טביולרעד
 ,יקסווָאנַאטַאס קינװָאקלָאּפ ,דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק רעד ןוא גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוק
 ,ןטלַאה וצ ךיז ױזַא יוװ ,ןעגנוזייוונָא םיטילּפ יד ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןבעגעג טָאה

 טקישעג ןרעוו סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ רעסיוא זַא ,ןעוועג זיא גנוזיײװנָא-טּפיוה יד

 ןריר טינ טרָא ןופ ךיז רענייק רָאט ,ןשטייד יד ןגעק ןטקַא-רָארעט ןריפסיוא
 ןָא -- טרָא ןפיוא טעװ ,לעפַאב ןקיזָאד םעד ןפרַאװרעטנוא טינ ךיז טעוו'ס רעוו

 .ןרעוו ןסָאשרעד -- טּפשמ םוש
 -גַאמָאק רעד ךיז טעדנעוו ,ןעגנוזייוונָא עקיזָאד יד ןבעג וצ ןקידנערַאפ ןכָאנ

 : עטלמַאזרַאפ יד וצ ריד

 "דיװַאד ןופ ןטנגעג יד ןָאק רעדָא ,טמַאטש סע ךייא ןופ רעו םירבח;
 וצ ןדלעמ גנולמַאזרַאפ רעד ךָאנ ךיילג ךיז לָאז ,ווערוט ןוא ןילַאטס ,קָאדָארָאה

 ,*בַאטש ןיא רימ
 -דיװַאד טוג ןָאק'כ זַא ,רידנַאמָאק םעד ןדלָאמעג ןוא בַאטש ןיא ןײרַא ןיב ךיא

 ,טנגעג ריא ךיוא לסיבַא ןוא קָאדָארָאה

 "אדזא רעפרעד יד ךיז ןעניפעג'ס ואוו וטסייוו יצ ,ןַאמכָאה רבח ,רימ גָאז;

 "? שטיטאראק ןוא שטילבערעט ,שטימ

 .ךיא רעפטנע -- ?ָאיק
 ,ןַאזיטרַאּפ ןטייוצ םעד טגערפ ןוא טייז ַא ןיא ןלעטש ךיז רימ טסייה רע

 : רימ ךָאנ ךיילג בַאטש ןיירַא זיא רעכלעוו
 "? רבח ,וטסיב ןענַאוונופ,
 טייוו וליפַא זיא'ס, --- ןַאזיטרַאּפ רעד טרעפטנע -- "עשטקוב ףרָאד ןופ;

 רעבירעד ןוא ןעמוקניהַא טפָא ןגעלפ םירעוּפ רימ רעבָא ,קָאדָארָאה-דיװַאד ןופ

 ."טנגעג עקיזָאד יד ךיא ןָאק
 רעטייו רָאפ טצעז -- *?דדַאירטָא רעזנוא ןיא ןעמוקעג וטסיב סָאװרַאפ

 ,ןגַארפ ענייז רידנַאמָאק רעד
 .ןַאיטרַאּפ ןופ רעפטנע ןַא טגלָאפ --- "ןשטייד יד ןגָאלש ליוו'כ לייוו;

 רשפא;? -- ןַאזיטרַאּפ םוצ רידנַאמָאק רעד ךיז טעדנעוו --- *! רבח ,רעה;
 *? ךיד ןָאק סָאװ ,דיא ַא דַאירטָא רעזנוא ןיא ָאד זיא

 ןגעקַאד, --- ןַאזיטרַאּפ רעד רעטייוו טרעפטנע -- *טינ דַאירטָא ןיא זנוא ייב;
 .םייה רעד ןופ ךימ ןענָאק עכלעוו ,דַאירטָא סווָארָאדָאיפ ןיא ןדיא ָאד ןענעז

 ,"רימ ףיוא ייז ייב גערפ
 רעד ןוא דַאירטָא סווָארָאדָאיפ טימ טקַאטנָאק ַא ןרָאװעג ןדנובעגנָא זיא ךיילג

 שטנעמ רעכעלטנרָא ןוא רענייפ ַא זיא ןַאזיטרַאּפ רעד זַא ,ןעוועג זיא רעפטנע

 ,ןטַאררַאפ לָאז רע זַא ,רַאפעג ןייק ָאטינ זיא'ס ןוא
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 ןעמוקעגניײרַא ןענעז בַאטש ןיא רידנַאמָאק םוצ ןוא טרעיודעג גנַאל טינ טָאה'ס

 בַאטש ןיא ןעמ טָאה רעטעּפש .רענַאזיטרַאּפ עכעליירפ ןוא עקרַאטש ,עגנוי 0
 ,םישובלמ-סגירק עשטייד ןגָארטעגנײרַא

 יטרַאּפ ערעייז ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ ןבָאה ,ךימ רעסיוא ,רענַאזיטרַאּפ עלַא
 ,ןרידנומ-סגירק עשטייד עקידנעקנַאלב ,עיינ ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןוא רעדיילק-רענַאז
 ,ןָאטוצנָא ןסעגרַאפ טינ ייז ןבָאה רעזלעה יד ףיוא ךעלמלצ וליּפַא

 ַא ןופ רידנומ ַא ןגױצעגפױרַא ךיז ףיוא טָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רענייא
 -רָאנ ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ 10 יד ןופ רענייא זיא רע ,רָאטיערפעי ןשטייד
 ,ךַארּפש עשטייד יד טקעפרעּפ טשרעהַאב רע ןוא עװקסָאמ ןופ ןעמוקעגנָא סָאװ

 יד סָאװ טימ --- סעבמָאב ןוא סרעפרַאוװנלױק ,ןסקיב -- רעוועג עצנַאג סָאד
 ,גנוטעברַאסיױא רעשטייד ןופ ןעוועג זיא ,טנּפָאװַאב ןעוועג ןענעז ?ןשטייד, עקיזָאד
 .עשטייד ןעוועג ןענעז ,ןעמוקַאב טָאה ייז ןופ רעדעי סָאװ ,ןטערַאגיס יד וליּפַא

 קידנבָאה ,רעדיילק עשידיא-לענָאיצידַארט ןיא ןָאטעגרעביא ךימ בָאה ךיא
 ,ןטַאנַארג:טנַאה עכעלטע טימ רעװלָאװער ַא ךיז ייב ןטלַאהַאב

 ;סקידנגלָאפ ףיוא ךימ טרעלק *רָאטיערּפעי רעשטייד, רעד
 טימ ןפערט סנגעוורעטנוא ךיז ןלעוװ רימ ןעוו, -- רע טגָאז -- *לַאפ ןיא;

 -סיוא טּפַאכעג ךיד ןבָאה רימ זַא ,ןגָאז רימ ןלעוו ,ײצילָאּפ טימ רעדָא ,ןשטייד
 זנוא ןופ טסָאה וד סָאװ ,ּפעלק עקרַאטש ךָאנ .רעדלעוו יד ןיא ךיז קידנטלַאהַאב
 רימ טָאה'מ -- ןרָאװעג טגרָאזַאב ךיילג ןענעז *ּפעלק, ןופ םינמיס) ןעמוקַאב
 יד טימ םינּפ ןיימ טרימשעגסיוא טולב ןטימ ןוא טנַאה ןופ רעגניפ ַא ןטינשעצ

 ,"סיוא ךיז ןטלַאהַאב ןדיא ליפ ואוו ,טרָא סָאד ןזייוו זנוא וטסריפ (רָאה

 טינ ךיז ןוא בַאטש ןופ ןײגוצסױרַא טינ זנוא טלעפַאב רידנַאמָאק רעד
 ,םענייק רַאפ ןזייוו

 ,ןײרַא געוו ןיא טיירג ןענעז רימ ,טכַאנ עבלַאה זיא'ס

 ו רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ זנוא וצ ךיז טעדנעוו *רָאטיערפעי רעשטייד , רעד

 ! רענַאזיטרַאּפ םירבח;

 ןגיטשעגנייא טנגעג רעװקסָאמ ןיא רימ ןענעז ,קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ,

 ןעמַאזוצ ,דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ רעייא ןיא ןעמוקוצנָא ליצ ןטימ ןַאלּפָארע ןַא ןיא
 ןַאמ 12 ןעוועג רימ ןענעז טָאליּפ ןטימ

 "עגנָא זנוא ןבָאה --- שטיוועשאקימ ןופ טייוו טינ -- טעיּפירּפ ךייט םייב;

 רעזנוא ןעוו ,ןַאלּפָארע רעזנוא קידנסישַאכ ,ןענַאלּפָארע עשטייד ןגָאיכָאנ ןביוה
 טימ ןעגנירּפש טזָאלעג ךיז עלַא רימ ןבָאה ,ןענערב ןביוהעגנָא טָאה ןַאלּפָארע
 ףרָאד ןופ טייוו טינ טעדנַאלעג םולשב עלַא רימ ןנָאה קילג םוצ ,ןטושַארַאּפ יד
 ןענעז ,ןבילקעגנעמַאזוצ ןוא טכוזעגּפָא עלַא ךיז ןבָאה רימ ןעו .שטילבערעט

 וצ געוו ןפיוא טגערפעג ךיז ןוא ףרָאד ןיא לביטש שירעיוּפ ַא ןיא ןיײרַא רימ
 קידנרעכיזרַאפ ,געוו םעד ןזיוועג זנוא טָאה רעיוּפ רעד ,סערָאטוכ רענילרעמ יד
 ןייק ןוא ןשטייד ןייק ָאטשינ ןענעז טנגעג רעצנַאג רעד ןיא זַא ,קיטייצכיילג זנוא
 ךיז טָאה ,עּפַאמ רעזנוא טיול געוו םעד טרילָארטנַאק ןבָאה רימ ןעוו .יײצילָאּפ
 ךיז ןבָאה רימ .טרימרָאפניא ךעלטקניּפ זנוא טָאה רעיוּפ רעד זַא ,ןזיװעגסיױרַא
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 טימ רעױּפ םעד קידנשטנעב ןוא קידנקנַאד ,ןירַא געוו ןיא טזָאלעגקעװַא עלַא
 ,החּפשמ ןייז

 ,ןשטנעמ ןעמוקעגנגעקטנַא געוו ןפיוא זנוא ןענעז ,םורַא העש בלַאה ַא ןיא;
 רעד ןיא טנעה יד ,ייטש) *! ךרעיוו'וו יקור ,יָאטס, קידנפורסיוא ןבָאה עכלעוו
 ,ןסָאשַאב זנוא (ךיוה

 ,טיוט ןלַאפעג טרָא ןפיוא ןענעז ,םירבח ערעזנוא ןופ יירד,

 טייז רעייז ןופ טרעהרעד ןוא רעייפ טימ טרעפטנעעג ךיילג ןבָאה רימ,
 רעד טקידנעעג ךיז טָאה טימרעד .עטעדנואוורַאפ ןופ ןצכערק ןוא ןעיירשעג
 ,לדלעוו ןיילק ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעוו ,סױטשנעמַאזוצ

 ןטנעָאנ ןיא ןעגנַאלרעד טלָאװעג ךיז ,ריפ עלַא ףיוא קידנכירק ,ןבָאה רימ;

 טָאה סָאװ ,רעּפרעק ַא ןיא ןסױטשעגנָא ךיז רימ ןבָאה געוו ןפיוא .דלַאװ ןסיורג
 זיא רע .טפַאשרַאפ םיא ןבָאה ןליוק ערעזנוא סָאװ ,ןקיטייו יד ןיא טקיטשעג ךיז
 טסיצילָאּפ רעטעדנואוורַאפ רעקיזָאד רעד .סיפ עדייב ןיא טעדנואוורַאפ ןעוועג
 יד ,ייז טָאה רע סָאװ ,ּפרַאק רעױּפ םעד ןטלָאשעג רעטיב סורדרַאפ ןופ טָאה
 ןגָאיכָאנ טזָאלעג ךיז ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ףָאלש ןופ טקעוועגפיוא ,טײל-יײצילָאּפ
 ,רענַאזיטרַאּפ יד

 םעד -- 'רָאטיערּפעי רעשטייד' רעד רעטייוו טלייצרעד --- ןבָאה רימ;
 סעטָאלב רעביא ןרעדנַאװ געט עכעלטע ךָאנ ןוא טקיטשרעד טסיצילָאּפ ןקיזָאד

 ,דַאירטָא רעייא ןיא ןעמוקעגנָא עטרעטַאמעגסיוא רימ ןענעז ,רעדלעוו ןוא
 םעד ןעגנערברעהַא רימ ןעייג -- 'רָאטיערפעיי רעד רָאפ טצעז --- טציא;

 ,ּפרַאק רעױפ

 !ןיז עשיטניה עכלעזַא ןיא ןעמענ המקנ ןזומ רימ,

 -יטרַאּפ זנוא רַאפ ןבַאגפיוא ערעקיטכיוו ,תמא ןַא סָאװ ,ָאד טציא ןענעז'ס,
 ןייז זומ עיגרענע עצנַאג רעזנוא -- 'רָאטיערפעי רעד טקרעמַאב -- רענַאז

 רעבָא ןרעװו רימ -- ןשטייד ענעטלָאשרַאפ יד ןגעק טצונעגסיוא ןוא טעדנעוועג
 רעזנוא ןופ שיילפ --- רעיוּפ רענעגייא ַא סָאװ ,סעכ ןוא סורדרַאפ ןופ ןסערפעגפיוא
 סָאד קידנטַאררַאפ ןוא רעדירב ענעגייא ןופ טולב סָאד ןסָאגרַאפ טָאה --- שיילפ
 ,.רעדרעמ עשטייד יד ,טנוה רעיירט ַא יו ,רע טניד קלָאפ ענעגייא

 םעד דַאירטָא ןיא ןעגנערברעהַא טיוט רעדָא קידעבעל םיא ןלעװ רימ;
 ,"רקפה ןייז טינ טולב שינַאזיטרַאּפ לָאז ןוא רעדרעמ-רעטעררַאפ ןקיזָאד

 רימ ןבָאה ,רעריפ-ןּפורג רעזנוא ןופ רעטרעוװו עקיזָאד יד ןקידנערַאפ ןטימ
 ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז

 ןוא סעטָאלב ,רעדלעוו רעביא ןרעדנַאװ געט יירד ךָאנ ,טייצ-תושמשה:ןיב
 ,שטיטאראק ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ,רעדלעפ

 ןענעז ףרָאד ןיא זַא ,טרימרָאפניא ךיז ןבָאה "ןשטייד, ערעזנוא יו ,םעדכָאנ
 ,טמַא ייצילָאּפ ןיא ןײרַא עלַא רימ ןענעז ,טײל-ײצילָאּפ ףניפ זיולב ָאד

 טימ עּפורג יד זַא טייל-ייצילָאּפ יד טרימרָאפניא טָאה *רָאטיערּפעי, רעזנוא
 ןרידיווקיל וצ ידכ ,ןרָאװעג טלייטעגסיוא לעיצעּפס זיא ,ןָא טריפ רֶע רעכלעוו
 ,רעדלעוו יד ןיא סיוא ךָאנ ךיז ןטלַאהַאב עכלעוו ,ןדיא ךעלטשער יד קיטליגדנע
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 רעקיזָאד רעד זַא ,טגָאזעג "רָאטיערפעי; רעד טָאה רימ ףיוא קידנזיײװנָא
 ,ןדיא ליפ ןטלַאהַאב ןענעז'ס ואוו ,טרָא סָאד ןזייוו טריפ דיא רעטּפַאכעג

 ,טעברַא עקילייה עקיזָאד יד ןרעװ טכַאמעג ךעלטנירג ,רעבָא ,לָאז'ס ידכ
 ,שטימאדזא ןוא שטילבערעט ,שטיטאראק ןופ יײצילָאּפ יד ןריזיליבָאמ ןעמ זומ

 ןזָאל ,שטיטאראק ףרָאד ןופ טייל-ייצילָאּפ עלַא ןופ ךיז ןביײלקנעמַאזוצ ןכָאנ

 ,שטילבערעט ןייק קעװַא ךיז רימ

 טַאוירּפ ַא ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,טמַא-ייצילָאּפ רעשטילבערעט ןיא
 ןוא ןטסיצילָאּפ רעשטילבערעט עלַא ךיוא ןבילקעגנעמַאזוצ ןיוש ךיז ןבָאה ,זיוה

 ,ּפרַאק רעיױּפ רעד ךיוא ייז ןשיווצ

 שטימאדזא ןייק טקישעגקעװַא *רָאטיערפעי, ןכרוד ןרעוװו טייל-יײצילָאּפ ייווצ
 ןטסיצילָאּפ עקיטרָאד יד ךיוא רעהַא ןעגנערב וצ עבַאגפיוא רעד טימ

 שיסור ןיא עדער ַא ןטסיצילָאּפ עלַא רַאפ ןשיווצניא טלַאה *רָאטיערפעיג רעד

 ,טײקמַאזכַאװ טינ רעייז רַאפ ייז טפָארטש ןוא

 זַא ,ךעלגעמ סָאד זיא יו -- םיטש-ןבייל ַא טימ רע טרענוד -- שטייט'ס
 ךָאנ ךיז ןלָאז רעצעלּפ-טסניד ערעייא ןופ רעטעמָאליק קילדנעצ עכעלטע זיולב

 ליפוזַא -- טייקיניילק ַא ?סעדישז ליפיוזַא ןטלַאהַאבסיוא גָאט וצ טנייה זיב
 .רעביא רע טרזח -- !סעדישז

 עשטייד; ענייז וצ ךיז רע טעדנעוו ,ןטסיצילָאּפ יד וצ עדער יד קידנקידנערַאפ
 .ךַארּפש רעשטייד רעד ףיוא עדער ַא טימ "ןדַארעמַאק

 "גנונדרָא, ,"טוג, ,"לָאװ-ַאי, טימ לָאמ וצ לָאמ ןופ ןרעפטנע ?ןשטייד, יד

 .י.טינ ,ךעבענ ,ייז ןענעק רעטרעװ עשטייד ןייק רעמ ---
 ,ןירעד קידלוש ןענעז ייז טינ ,ןרעפטנערַאפ ןָא ךיז ןבייה טיײל-יײצילָאּפ יד

 רעדעי .סעדישז עקידעבעל ענעטלַאהַאב ,ואוו-טינ-ואוו ,ךָאנ ךיז ןעניפעג'ס סָאװ
 עטַאכרַאּפ; יד ןטָארוצסױא ידכ ,םומיסקַאמ םעד ןָאטעג טָאה ייז ןופ רענייא

 ,ךעלעקניוו עלַא ןיא טכוזעג ,טורעג טינ ייז ןבָאה טכענ ןוא געט ."סעדישז
 .טעדרָאמרעד תונמחר ןָא עלַא ןוא רענעמ ןוא רעדניק ,ןעיורפ ןפָארטעג

 "רעד רענייא רעדעי סָאװ ,םישעמ-ליורג ןופ עיצַאטיציל ַא קעװַא טייג'ס
 רעכעלרעדיוש זיא עטכישעג ןייא .טיבעג םעד ףיוא "ןעוטפיוא; ענייז ןגעוו טלייצ

 .רעטייווצ רעד ןופ רעמַאזיורג ןוא

 טקור ,רעדרעמ יד ןופ ןטכישעג-ליורג עקיזָאד יד קידנרעהסיוא ,ױזַא טָא
 "רעד יז -- עטערַאמכרַאפ ,ערעטצניפ ַא זיא טכַאנ יד .העש ַא ךָאנ העש ַא ךיז
 .עדנע וצ רעבָא ןיוש ךיז טרעטנענ

 רעטנוא דרע יד טנערב'ס ,טיוה יד ,רענַאזיטרַאּפ ,זנוא ףיוא טרעטיצ'ס
 -סױרַא טינ רָאנ ךיז טלָאװ .ןײרַא דלַאװ ןיא ןײגקעװַא רעכיג סָאװ .סיפ ערעזנוא
 ,טנעה יד ןיא רעוועג סָאד ףייטש ןטלַאה עלַא .רענַאזיטרַאּפ ןענעז רימ זַא ,ןזייוו
 ,קידלודעגמוא ןוא קיאורמוא ןענעז עלַא

 זיא -- עּפורג רעזנוא ןופ רעטסטלע רעד ,"רָאטיערפעי; רעד ,ןיילַא רע
 טנַאה רעטיירב ַא טימ טלייט ןוא ןילַא טרעכיור רע .טינ ךיז טלייא ןוא קיאור
 קידלודעג טרעה רע .ןטסיצילָאּפ עלַא -- ןטערַאגיס עשטייד --- ןטערַאגיס
 ןיײרַא ,קיטייצכיילג ,טפרַאװ ןוא יז טימ טגנערברַאפ ,ןטכישעג-ליורג ערעייז סיוא
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 ? רענַאזיטרַאּפ טימ ךייא ייב ךיז טרעה סָאװ ןוא ,ונ, : עגַארפ *עקידלושמוא; ןַא

 ?ַאה ,ןַאיטרַאּפ םוש ןייק טינ טּפַאכ ריא ןוא טפָאלש ןוא טפיוז ,טסערפ ריא

 יז ךייא טימ טכעלש

 הע ױזַא יו ,טלייצרעד רע .ןושל טימ ּפרַאק רעױּפ רעד סױרַא טייג ָאד
 יד ןיא רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא ןבעגעגסיוא קירוצ געט ןעצ ַא ךרעב טימ טָאה

 ,ײצילָאּפ רעד ןופ טנעה
 ןופ ןענעז'ס ,ןטסיצילָאּפ קינייװ וצ ןעוועג ןענעז, -- רע טגָאז -- ?רעדייל,

 וצ ןעגנולעג זיא עקירעביא יד ןוא ןלַאפעג עטיוט יירד זיולב רענַאזיטרַאּפ יד

 ."טייל-ייצילָאּפ ריפ ךיוא ןלַאפעג ןענעז ףמַאק ןקיזָאד ןיא .דלַאװ ןיא ןפיולטנַא

 ,ןבילבעג ןבעל םיוק ןיב; --- ּפרַאק רעױּפ רעד ךיז טמירַאב --- *ןילַא ךיא;
 ."קעוַא ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד זיב ןגעלעג ןוא בורג ַא ןיא ןטלַאהַאב ךימ בָאה'כ

 "דיוַאד ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה; -- רע טלייצרעד -- ?טַאט ןקיזָאד ןרַאפ,
 ליפ ןוא יק עקידנקלעמ ייווצ :הנתמ ענייש ַא טנַאדנעמָאק-טָאטש רעקָאדָארָאה

 ."סעדישז עטעגרהעגסיוא יד ןופ םידגב
 ןענַאטשעגפיוא ןיֹוׁש זיא עטרעיוּפ יד .,ןגָאט ןָא דלַאב ןיוש טבייה ןסיורד ןיא

 עטרעױּפ יד .ןקעװ ןָא ןיוש ךיז ןבייה רעדניק יד ךיוא ןוא ףָאלש ריא ןופ

 .רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ ןסע ןָא טבייה ןוא ּפוז ּפָאט ַא ןוויוא ןופ סױרַא טמענ
 לסיבַא ריא ייב טעב ןוא עטסָאבעלַאב רעד וצ טנַאה ןיימ סיוא קערטש ךיא

 .רימ טיג ןוא ּפוז עמערַאװ רעלעט עלופ ַא ןָא טסיג עטרעיופ יד .,ּפוז
 ןיימ ןופ רעטסטלע רעד וצ רימ וצ טייג ,ןסע ןביוהעגנָא בָאה'כ רָאנ יו

 רעלעט םעד טנַאה ןיימ ןופ סױרַא טסייר ,"רָאטיערפעי רעשטייד, רעד ,עּפורג
 !סערפ ,ױזַא ביוא ?עטסָאבעלַאב עטוג יד ןבעגעג ריד טָאה סָאד :טגָאז ןוא
 ,ּפָאק ןיימ ףיוא ּפוז עצנַאג יד ףירַא רע טסיג ,רעטרעוו יד קידנקידנע

 ןפיוא ןטסיצילָאּפ ןוא *ןשטייד, עלַא ןרעפטנע רעטכעלעג ןקיכליה ַא טימ
 ןוא החמש עכעלביײרשַאבמוא ןַא טרעוו'ס .,*רָאטיערפעי, ןופ טַאט ?ןשידלעה,

 ,לַאפנייא *ןלַאינעג , ןקיזָאד ןופ ,ךעלקילג שממ ,ןדירפוצ ןענעז עלַא .טייקרעטייה
 ףיוא ךיז טלַארּפ'ס .ןסיורד ןיא רעדער ןופ ןּפַאלק ַא ךיז טרעה לָאמַאטימ

 -ײצילָאּפ *רָאטיערפעי, ןכרוד עטקישעג ייווצ יד ןיײרַא ןעמוק'ס ןוא ריט יד
 .ןַאמ טכַא ןלייצ עכלעוו ,ןטסיצילָאּפ רעשטימאדזא עלַא טימ טייל

 ךיז טקירד'מ .החמש טימ לופ זיא ןטנַאיצילָאּפ יד ןשיװצ שינעגעגַאב יד

 רעד יױזַא יו טלייצרעד טרעװו רקיעב ןוא טלייצרעד'מ ,טדער'מ ,טנעה יד

 ,ּפוז רעלעט ןטימ ןסָאגעגּפָא ךימ טָאה *רעריפ-ןּפורג רעשטייד,
 ןיא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ רעטרימשעגסיוא ןַא ,עלעקניוו ַא ןיא ץיז ךיא

 עטקעלפרַאפ טנעה עניימ ןוא טכיזעג ןיימ ,לפָאטרַאק טימ לעמ ןטכָאקעג ןופ ּפוז

 ...קידנענייוו ךימ ךַאמ ןוא טולב ןיא

 עלופתודוס ןשיוװצניא טריפ ,"רָאטיערפעיא רעד ,רעריפ-ןּפורג רעזנוא
 ...ּפרַאק רעיוּפ ןטימ ןוא ןטנַאדנעמָאק-ײצילָאּפ יד טימ ןכערּפשעג

 רעקילייה ַאזַא ףיוא טייג'מ זַא ךיז קידנסיוורעד ,ףרָאד ןופ םירעיוּפ יד
 ,ןעלקיטרַא-זייּפש ליפ ןגָארטעגפיונוצ לייוורעד ןבָאה ,סעדישז ןּפָאכ יו ,טעברַא
 ןפנָארב רעשעלפ לָאצ עשביה רָאג ַא ןוא טיורב ,ריזח ,רעטוּפ ,רעייא יו
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 .ןיײרַא געוו ןיא :*רָאטיערפעי; ןופ לעפַאב ַא ךיז טרעה'ס
 ענעגָארטעגפיונוצ סָאד קַאז קור ןייז ןיא ןײרַא לענש ףיוא טקַאּפ רעדעי

 ןופ רעדלעוו יד וצ גנוטכיר רעד ןיא ,ןיירַא געוו ןיא ךיז טזָאל ןעמ ןוא ןסע
 ,קלאק ףרָאד

 ןיא .רעמייב עקירעדינ טימ רעדלעוו עטכידעג ןשיווצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ
 -ערעטניא'ס .סעדישז ענעטלַאהַאב יד ןגעוו ןטסיצילָאּפ יד סיוא ךימ ןגערפ געוו
 טרָאד ךיז ןעניפעג'ס יצ ןוא עכייר ייז ןשיוצ ָאד ןענעז'ס יצ ,ןסיוו וצ ייז טריס
 ןדירפוצ ןוא טקיטומרעד קרַאטש ייז ןענעז רעפטנע ןיימ ןופ .ןעיורפ עגנוי
 ןטנַאילירב ןוא דלָאג ,טלעג ליפ :ץלַא ןעניפעג ייז ןלעוו טרָאד זַא ,ייז גָאז ךיא
 ...ןעיורפ ענייש ןוא עגנוי רקיע רעד ןוא

 ףלעטשּפָא ךיז "רָאטיערפעיא רעזנוא טסייה ,העש יירד ןרישרַאמּפָא ןכָאנ
 ."ןעייקרעביא סעּפע ןוא ןעורּפָא -- רע טגָאז -- ךיז ףרַאד'מ;,

 ירד עדעי) "סעלזָאקא ןיא טלעטשעגנעמַאװצ טרעװ רעוועג עצנַאג סָאד
 ןָא טבייה'מ ןוא קעװַא ךיז טצעז'מ .(ערעדנַא יד ףיוא ענייא טרַאּפשעגנָא ןסקיב
 ,הדועס יד ןעווַארּפ

 ,"ןייב ךלמה בל בוטכ, ןוא .ץענערג ַא ןָא ןפנָארב טפיוז'מ ןוא טסערפ'מ
 ןסע םוצ גונעג רימ ךיוא ןעמ טיג

 יד ,טזייו ןוא עטרַאקדנַאל ַא סױרַא ,ןשיווצניא ,טמענ *רָאטיערּפעי, רעד
 סעדישז יד ךיז ןעניפעג'ס ואוו טרָא סָאד ,טײל-ײצילָאּפ ערוכיש-בלַאה ןיוש
 ,..טנעָאנ רָאג ,רָאג ןיוש זיא טרָא סָאד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .ךעלדייב ערעייז טימ

 "סיורָאפ ןוא ליצ םוצ ןיוש ךיז טרעטנענרעד'מ סָאװ ,ןופרעד טרעטנומרעד
 רעדיוו ןטסיצילָאּפ יד ןבָאה ,ייז טרַאװרעד'ס סָאװ ?ןסיב ןטעפ; םעד קידנעעז
 ...ןעקנירט רעייז טיינַאב

 ןוא ןעורּפָא טייז ןייא ןיא טייל -יײצילָאּפ יד ךיז ןגייל ,הדועס יד ןקידנע ןכָאנ
 , ,טייז רעקידנגעקטנַא רעד ןיא ?ןשטייד, עלַא

 ,רוכיש ןצנַאגניא זיא רעכלעוו ,טנַאיצילָאּפ ַא ךָאנ ןוא ּפרַאק רעױּפ רעד
 ...רעוועג סָאד ןוא ךימ ןטיה וצ ידכ ,ךַאװ רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא ןרעוו

 ,ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןיירַא ןטסיצילָאּפ עלַא ןלַאפ ןטונימ עטלייצעג ןיא
 טנעה יד ןיא ןעמענ ,"ףָאלש, רעייז ןופ ףיוא ךיילג ךיז ןּפַאכ ?ןשטייד, יד

 -ייצילָאּפ עלַא ןרעוו סעדנוקעס ןיא ןוא ןסקיב ענעדָאלעגנָא עטלעטשעגנעמַאזוצ יד
 ,ןסָאשרעד טייל

 .ּפרַאק רעױּפ רעד -- ?טניושעג, טרעוװ רענייא רָאנ

 ןבעגרעביא ידכ ,דַאירטָא ןיא טייהרעקידעבעל ןרעװ טכַארבעג ףרַאד רע
 טָאה םירבח ערעייז ןופ יירד סָאװ ,ןטסיטושַארַאּפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןרעוו וצ
 ,טכַארבעגמוא ,טַאררַאפ !סּפרַאק ,ןייז

 םעד .דַאירטָא רעזנוא ןיא ןעמוקעגקירוצ רימ ןענעז גָאט ןטנעצ ןפיוא
 ,ןרָאװעג ןעגנַאהעגפיוא ּפרַאק זיא ןעמוקנָא רעזנוא ןופ גָאט ןבלעז

 ַא םיא ייב ןענופעג ןעמ טָאה ,ןכַאז ענייז ןיא גנוכוזרעטנוא ןַא קידנכַאמ
 :טעטיױלעג טָאה טפירשפיוא יד ,טפירשפיוא רעשיאערבעה ַא טימ רעגייז-ןשַאט
 ."ותנותח םויל רברפ בד ינתחל ןורכזלא
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 רעווש ןייז ןופ הנתמ ַא ןעמוקַאב רעברַאפ לרעב טָאה רעגייז ןקיזָאד םעד

 ...הנותח ןייז וצ
 * א א

 רעזנוא טימ ךעלקילג ןעוועג זיא יקסווָאנַאטַאס .רידנַאמָאק-דַאירטָא רעד
 טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןוא דיירפ טימ ןעמונעגפיוא זנוא טָאה רע .,ןעמוקקירוצ
 ןעגנילעג טעװ תוחילש רעזנוא זַא ,ליפעגרָאפ ַא טַאהעג

 רענייא זיא --- טגָאזעג רע טָאה --- !רָאטיערפעיי רעד ,רעריפ-ןּפורג רעזנוא;
 ןוא ןכַארּפש 10 טשרעהַאב רע ,דנַאלסור ןופ ןיז עטסגילק ןוא עטסעב יד ןופ
 -- טַאמָאלּפיד רעקיאעפ ַא זיא רע .ךַארּפש עשטייד יד טקעפרעּפ יז ןשיווצ

 .ןתוחילש עכלעזַא ןריפוצסיוא ףיוא טסילַאיצעּפס ַא
 יד ךיא ןיב -- יקסוָאנַאטַאס רידנַאמָאק רעד טגָאזעג טָאה -- ךָאד ןוא;

 -עג טינ ןוא קיאורמוא ןעוועג ,געוו ןיא ןעוועג טייז ריא סָאװ ,געט 10 עצנַאג
 !ןריסַאּפ ןעק ץלַא ןוא גירק זיא גירק ,טסייוו רעוו ,ןפָאלש טנעק

 -גערטשנָא ןופ דימ טייז ריא --- רידנַאמָאק רעד טקידנערַאפ טָאה --- םירבח;
 טמוקַאב ריא .ביולרוא געט יירד טמוקַאב ךייא ןופ רעדעי .געוו ןופ ןוא גנוג
 ןעוועג טייז ריא ואוו ןסיוו טינ רָאט רענייק :לעפַאב ןקידנגלָאפ טציא רעבָא
 יַאב ןעמ טעװ ,לעפַאב םעד ןריפסיוא טינ רַאפ .ןָאטעגפיוא טָאה ריא סָאװ ןוא
 ,"טייצ-סגירק ןופ םיללכ עלַא טיול ןרעוו טפָארטש

 ("קודורוה'דיוד ןורכז רפס4)

 ןינעל ,ןאמלענגיב .י

 שטיוועקניס ף"וא עיבַארעּפָא רענַאזיטרַאּפ יד

 ַא טכַאמעג ײצילָאּפ עשטייד רענינעל יד טָאה 1942 רעבָאטקָא ןט12 םעד
 ןופ רעריּפשסיױא יירד .שטיוועשאמיט ףרָאד םוצ טריפ סָאװ ,געוו ןפיוא קעטשרַאפ

 ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעגפיױא ןענעז עּפורג-רענַאזיטרַאּפ סעשטיווָאמיסַאריג עקשימ
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ןענעז ןוא ןטסיצילָאּפ עשטייד עטלעטשרַאפ יד

 ןעמ .המקנ עקיכַאפליפ ןעמענ וצ ןסָאלשַאב טָאה טפַאשרעריפנָא רעזנוא

 רידנַאמָאק רעזנוא טימ רענַאזיטרַאּפ עטנפָאװַאב טרעדנוה טריזינַאגרָא טָאה
 קירב ענרעזייא יד ןסיירוצפיוא ןַאלּפ ַא טיירגעגוצ טָאה ןעמ .שארב ַאשימ
 ,שטיוועשאקימ ןייק שטיוועקניס ןופ געוו ןפיוא ןסלער-ןַאב יד טימ ןעמַאזוצ
 ,טרָאד ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןטסיצילָאּפ ןוא ןשטייד יד ןעגנערבמוא ןוא

 רעפמעק עלעיצעּפס םעד רַאפ ןיוש ןבָאה ,ןעמוקעגנָא טרָאד ןענעז רימ ןעוו
 ןעוועג עלַא ןיוש רימ ןנעעז גָאטרַאפ ירפ .ןטָארד עשינָאפעלעט יד ןסירעגרעביא
 ,עקַאטַא רעד וצ טיירג ןוא רעצעלּפ עטמיטשַאב-סיורָאפ ןיא יד ףיוא
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 טגײלעגקעװַא טָאה רעסיש ַא סרעזנוא .קירב יד ןעוועג זיא ךַאז עטשרע יד
 ,רעטעמ 120 ןופ קחרמ ַא ןופ קירב רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,שטייד םעד

 40 טגיילעגרעטנוא ןוא רענַאזיטרַאּפ עכעלטע ןפָאלעגוצ ןענעז ךָאנרעד דלַאב
 ,טפול רעד ןיא ןעגנורּפשעג זיא קירב יד ןוא לַאירעטַאמ-סיירפיוא ָאליק

 ַא ךיז ןבָאה ןוא ןמיס םעד ףיוא טרַאװעג רָאנ ןבָאה תוחוכ-טּפיוה ערעזנוא
 יד .םינינב עקיאייברעד עלַא טימ עיצנַאטס-יײצילָאּפ רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ
 רערעווש ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סע .טכירעג טשינרָאג ףיוא ךיז ןבָאה ןשטיידז
 ןדנוצעגרעטנוא םורַא ץלַא ןוא עיצנַאטס-יײצילָאּפ יד זיא ףוס םוצ ןוא ףמַאק
 יז טיִמ טָאה ןעמ רעבָא ,ןבעגעגרעטנוא ךיז ןבָאה ןטסיצילָאּפ לייט ַא .ןרָאװעג
 ,ןפוא ןקירעהעג ןפיוא ןובשח םעד טכַאמעג

 47 טימ גוצ ַא ןעמוקעגנָא רעטעּפש לסיבַא זיא קירב רעד ןופ סיירפיוא ןכָאנ
 קירב רעד וצ טנעָאנ ןרָאפעגוצ זיא גוצ רעד .טנָארפ ןרַאפ עיצינומַא ןענָאגַאװ
 "נוא לעפַאב םעד ןעמוקַאב רימ ןבָאה טנעמָאמ ןקיבלעז ןיא .ןבילבעג ןייטש ןוא
 ןוא יורטש ןופ ףליה רעד טימ ןעשעג דלַאב זיא סָאד .גוצ םעד ןדניצוצרעט
 ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ןעמַאלּפ ןיא ןענַאטשעג גוצ רעד זיא ןיוש

 עכעלרעדיוש יד .ןענָאגַאװ עקידנענערב יד טרעדיילשעצ טָאה סָאװ ,סיירפיוא
 ןענעז ייז זיב ,העש עכעלטע ןטלַאהעגנָא ןבָאה עיצינומַא רעד ןופ ןסיירפיוא

 עווארקאמ ןטנעָאנ ןיא ןוא שטיוועקניס ןיא .ןָאגַאװ ןטצעל םוצ ןעגנַאגרעד
 יד .ןריט ןוא רעטצנעפ יד ןיא ביוש עצנַאג עקיצנייא ןייק ןבילברַאפ טינ זיא
 ,רעטעמָאליק 40 ןופ קחרמ ַא זיב טרעהעג ךיז ןבָאה ןסיירפיוא

 ןופ רעביירש רעד -- ןדיא יירד ןעמונעג-ליײטנָא ןבָאה עיצַארעּפָא רעד ןיא
 ףמַאק ןבלעז ןיא זיא רעכלעוו ,ןַאלּפַאק סירָאב ןוא גרובצניג לרעב ,תורוש יד
 ,ןעמוקעגמוא שידלעה

 ןבָאה רימ ןוא גלָאפרעד ןסיורג ַא טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא עיצַארעּפָא יד
 ,ןשטייד יד ןיא המקנ עקיכַאפליפ ןעמונעג

 ("ןינל תלהק,)

 לטעשזד ,יקציוװָאליש לאירזע

 !ןפ מעק רימ

 עטשרע יד ,20 ןַאמ ַא דלַאװ ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה 1942 טסוגיױא ןט-8 םורַא
 טרעטיצעג טָאה ןעמ ןוא ןעוועג טינ זיא ןסע .הטיחש רעלטעשזד רעד ןופ םיטילּפ
 ףוס ַא טמוק דלַאב ןוא ךיד טעז ןעמ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס .ךרָאש ןדעי רַאפ
 ,ןבעל ןייד וצ

 "ייב ןײגוצסיױרַא זייווכעלסיב ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .סיוא טנרעל טיונ רעבָא
 םעיינ םוצ ךיז ןעניואוועגוצ ןוא רעפרעד עטנעָאנ יד ןופ ןסע ןעגנערב ,טכַאנ
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןדיא-דלַאװ לסיב םעד ןופ הלעמ יד ןעוועג זיא סָאד .ןבעל טרַא
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 וצ ךיז ידכ ,רעװעג ןפַאש ןוא ןריזינַאגרָא ךיז זומ ןעמ זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילג

 ,זָאלצוש ןייז וצ טינ ידכ ןוא ןסע טימ ןגרָאזַאב

 דַאיױטַָא ןשידיא ןופ עיצַאזינַאנרא יד

 טריזינַאגרָא שטישזדול ןבעל ,דלַאװ ןיא זיא 1942 טסוגױא ןט-20 םעד

 יּפַאק לשריה ןרָאװעג טלייוועג זיא רידנַאמָאק סלַא .עּפורג עטשרע יד ןרָאװעג

 ןירג עיניּפ ,יקציווָאליש לארשי :ךעלטנעצ יד ןופ ןרידנַאמָאק סלַא .יקסניל

 -סיוא ,ךעלטנעצ יד ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ךיילג ןבָאה רימ .קינלוגָא םולש ןוא

 .רעוועג טימ ייז ןגרָאזַאב ןוא שירעטילימ ייז ןדליב
 סענָארכס יד ןופ ענעּפָאלטנַא ,לטעשזד ןופ ןדיא ןעמוקעג ןענעז לייוורעד

 טָאה ךס ַא .טרעסערגרַאפ ךיז ןבָאה ןּפורג יד .קעדורגָאװָאנ רעגַאל ןופ ןוא

 ןיא דַאירטָא רעטשרע ,רעשיסור רעד דַאירטָא ןשידיא םעד טציטשרעטנוא

 .ןינאכאוו יַאלָאקינ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עשטשוּפ רעקסנַאשטיּפיל
 יד ןופ ןעמוקנָא ןטימ ןגיטשעג זיא דלַאװ ןיא ןדיא ןופ סולפוצ רעד

 .ץערָאװד ןופ ןדיא רעלטעשזד
 טיילעגנוי עשידיא 200 ייב טלייצעג ןַאד ןיוש טָאה דַאירטָא רעשידיא רעד

 רעװעג .ןרעגַאל ןוא סעקטַאלַאּפ טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה רימ .ךעלדיימ ןוא
 ןוא ןטָאימעלוּפ 5 טַאהעג טָאה עּפורג רעזנוא .גונעג טעמכ רעוועג ןיוש זיא

 - ,ןעמעלַא רַאפ ןסקיב
 ,ןַאמ 400 ץוחַא ,רענַאזיטרַאּפ 600 ךרע ןַא ןעוועג ןיוש ןענעז דלַאװ ןיא

 ןדַאירטָא יד ןופ טייו טינ ,ןפורג-ןעילימַאפ עניילק ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ

 ףעוװעג סנרפמ ךיז טָאה רעגייטש ריא ףיוא עדעי ןוא
 ןוא ןקור ןיא שטייד םייב טנגעג עמָאנָאטױא ןַא ןפַאשעג ןבָאה ןּפורג יד

 רימ זַא ,טייו ױזַא ןעגנַאגרעד ןיוש זיא סע .ןענַאטשעגנָא טינרָאג ייז זיא סָאד

 -סױרַא טינ רענישטשוװָאלזָאק ןוא רעלטעשזד יװ ,ןענָאיַאר עצנַאג ןופ ןגעלפ

 ןשטייד יד רַאפ שיילפ ןוא לפָאטרַאק ,האובת ןייק ןזָאל
 ןבױהעגנָא ןבָאה רענַאיטרַאּפ ןעוו ,טצַאלּפעג טָאה דלודעג עשטייד יד

 ןבָאה ןסור יד עכלעוו ,ןטַאמרַאה ערעווש ןוא רעוועג ערַאשטש ןופ ןּפעלשסױרַא

 שיסור-סייו ַא ןעוועג זיא עראשטש ןבענ .ןטערטּפָא רעייז רַאפ ןפרָאװעגנײרַא

 ןעמענסױרַא רעװעג סָאד ןגעלפ לפרעד םעד ןופ ןטסירק יד .,עילאוו ,לפרעד

 .ךיז טניפעג סע ואוו ,רענַאזיטרַאּפ יד ןזייוונָא רעדָא
 רעייז ןגיוצעג ,טרפב ןדיא יד ןוא ,ללכב רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ןענַאד ןופ

 ףיוא ןפרָאװעג ןבָאה ןשטייד יד .ןליוק ןיא לעיצעּפס ןוא רעוועג ןיא הקיני

 .ןייז וצ םקונ ךיז טייהנגעלעג ַא ףיוא טרַאװעג ןוא גיוא ןַא ייז

 טכַאלש רעדור יד

 -רַאּפ ענעפורעג-ױזַא יד ןענופעג ךיז טָאה עשטשוּפ ןופ ץרַאה עמַאס ןיא

 ןענעז ףרָאד םעד םורַא .ַאקסרָאװַאידַאדור ףרָאד סָאד -- טָאטשטּפױה עשינַאזיט

 ףרָאד ןיא .דַאירטָא רעשידיא רעזנוא ךיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ ךס ַא ןענַאטשעג

 .רענַאזיטרַאּפ ןופ ןעלבירג ןוא ןעלביווש קידנעטש טגעלפ
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 יז ןוא עדור זנוא רַאפ זיא סָאװ ,טסואוועג טוג ץנַאג ןבָאה ןשטייד יד
 ַא ןבעג טימרעד ןוא ?טָאטשטּפיױה, יד ןעמענרַאפ וצ טיירגעג עקַאט ךיז ןבָאה
 ןיא ןצעזוצנירַא טכַארטעג ןבָאה ייז .גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ּפַאלק-טיוט
 ןעװעמַאה ןוא ןגעוו יד ןרילָארטנָאק לָאז סָאװ .,ןָאזינרַאג ןקרַאטש ַא עדור
 ,גנולקיװטנַא רעזנוא

 "קוא יד ,םיתרשמ ערעייז ןוא ןשטייד יד זַא ,תועידי ןעמוקַאב ןגעלפ רימ

 "טפיוה רעזנוא ףיוא עוויסנעפָא ןַא ןכַאמ וצ ךיז ןטיירג ,ןסורָאלעב ןוא רעניַאר
 ןסעזעג רימ ןענעז ,ךעלנייוועג יו ,1942 ףוס ןעשעג זיא סָאד ןוא .ריטרַאװק

 טקיניײרעג טָאה סע רעוו .טעברַא ןייז ייב רעדעי ,סעקטַאלַאּפ יד ןבעל ,דלַאװ ןיא

 ,עבַאגפיוא ןַא ךָאנ עקטַאלַאּפ ןיא רעטרעטַאמרַאפ ַא ןפָאלשעג זיא'ס רעװ ,רעוועג

 ,זײּפש ןוא רעוועג ןעגנערב ,סעּפולס עשיפַארגעלעט ןדיינש :ליּפשייב םוצ יו
 .ןעגנוזעג ,ןסע סָאד טיירגעגוצ ןבָאה ערעדנַא .דרעפ ץוט םעד רַאפ ןוא ךיז רַאפ
 -אדור ןופ ךיז טרעהרעד גנולצולּפ ,לוויטש ןוא רעדיילק טכיררַאפ רעדָא ,טיינעג
 ןיא קידנעטש יו ױזַא .רעוועג-ןישַאמ ןופ יירעסיש עקידלַאװג ַא ַאקסרָאװַאי
 :לעפַאב רעד טלַאפ םרַאלַא ןַא ןופ טייצ רעד

 !ףמַאק םוצ טיירג ןייז טונימ ףניפ ןופ ךשמ ןיא ---
 סָאװ ךיז ןסיוורעד וצ עּפורג:ריּפשסיױא ןַא טקישעגסױרַא רימ ןבָאה ךיילג

 ןעוועג ךיוא ךיא ןיב עּפורג-ריּפשסיױא רעד ןיא .ןעשעג זיא סע

 גנוטכיר רעד ןיא רימ ןעייג ,ןרעדנַא םעד רעטניה רענייא ,טגנערטשעגנָא
 רָאנ טרעה ןעמ .טרָאװ ןייק טינ טדער ןטייווצ םוצ רענייא ,יירעסיש רעד ןופ
 רעטעמ 200 ַא ,לזייה ַא וצ רימ ןעמוק קידנעייג ױזַא ,רידנַאמָאק ןופ לעפַאב םעד
 -סױרַא םיא ןבָאה רימ .רעוּפ ַא טקוקעגסױרַא טָאה רעטצנעפ ןופ .ףרָאד ןופ

 ,ךיז ןסיוורעד רימ ? טסיש סע רעוו ןוא ךיז טרעה סע סָאװ טגערפעג ןוא ןפורעג

 זַא ,טסעומש ןעמ ןוא עדור ןיא ןעמוקעג ןענעז רעניארקוא טימ ןשטייד זַא
 | .ןָאזינרַאג ַא ןלעטשנייא ןליוו ייז

 דַאירטָא ןשיסור ןופ עּפורג-ריּפשסיױא רעד טימ ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה טרָאד
 ,ןינאכאוו יַאלָאקינ ןופ

 טלייצרעד סָאד ןוא טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה ,סעיינ יד ךיז קידנסיוורעד
 ,עטגנערטשעגנָא ןַא ןרָאװעג זיא דַאירטָא ןיא עגַאל יד .רעגַאל ןופ גנוריפנָא רעד
 -ןצסױרַא ידכ ,טכַאלש ַא ןעלקיװטנַא ךיז טעװ ןגרָאמ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה עלַא
 .רעניַארקוא יד ןביירט

 ןטיירגוצ ןוא סנטסָאּפ יד ןקרַאטשרַאפ : ןעוועג זיא דַאירטָא ןרַאפ לעפַאב רעד
 ,געוו ןפיוא זייּפש ענעקורט

 : עשטשוּפ ןיא ןדַאירטָא יד ןופ ןרידנַאמָאק עלַא ןטַארַאב ךיז ןבָאה לייוורעד
 טלעוו ַא סָאװ ,קאלוב רעטמירַאב רעד ,ןינאכאוו יַאלָאקינ ,יקסנילּפַאק לשריה

 עלַא ןעייג ןגרָאמ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ןוא ,טרעטיצעג םיא רַאפ טָאה
 טעברַאעגסיוא ךיילג ךיוא זיא סע .,ףרָאד ןופ אנוש םעד ןבײרטוצסױרַא םַאזניימעג
 ,ןַאלּפ-ספירגנָא רעיונעג ַא ןרָאװעג

 "ימעג יד ןענעז ,ףירגנָא ןמַאזניימעג ןגעוו טַאקינומָאק םעד ןזָאלסױרַא ןכָאנ
 .ןעניוועג ףמַאק םעד ןלעװ רימ זַא ,טפָאהעג ןבָאה רימ .רעכעליירפ ןרָאװעג רעט
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 ,דלעפ-טכַאלש םוצ טרישרַאמעגסױרַא רימ ןבָאה ,ירפ ץנַאג ,ןגרָאמ ףיוא

 ,קידריװ ןטלַאהרַאפ ךיז ןבָאה ייז .ערעטלע ןוא ןעיורפ ןבילבעג ןענעז רעגַאל ןיא
 וצ ןעגנַאגעג .גיז ןכָאנ ןפערט ךיז ןלָאז רימ זַא ןשטנואוועג רָאנ ,טנייוועג טינ
 ַא ןיא ןקיטכענ ןבילבעג ןוא ,דָאװזוװ ַא ךָאנ דָאװזוו ַא רימ ןענעז טכַאלש רעד
 ,טכַאלש יד ןבייהוצנָא גָאטרַאפ ידכ ,עדור ןופ רעטעמ 250 ,זיוה

 ,טַאמרַאה ַא ןופ ּפלַאז רעטשרע רעד טכליהרַאפ טָאה ירפ רעד ןיא 6 טקנוּפ

 ּםלַאז ןכָאנ ,ףירגנָא רעד ןבייהנָא ךיז ףרַאד סע זַא ,ןמיס רעד ןעוועג זיא סָאד
 -טַאמָאטױא ןוא ןטַאמרַאה : רעוועג םינימ ײלרעלַא ןופ רעייפ ַא טנפעעג ךיז טָאה

 אנוש םעד טָאה ףירגנָא רעד .טונימ ףניפ ַא טרעיודעג טָאה סָאד .רעוועג
 : לעפַאב רעד ןלַאפעג זיא ךיילג .טרעפטנעעג סָאװ קיניײװ ןבָאה ייז ןוא טלמוטעצ
 ! ףירגנָא ןיא --

 ןטימ .ףרָאד ןיא ןעמָארטש וצ ןביוהעגנָא ןטייז עלַא ןופ ךיילג ןבָאה רימ
 סָאװ ,קנַאט רעקיצנייא רעד טמָארטשעגנײרַא ךיוא טָאה ןשטנעמ יד ןופ םָארטש
 רעניַארקוא יד .טקנוּפ-עיצַאנימלוק רעד ןעוועג זיא סָאד .טגָאמרַאפ טָאה קאלוב
 ייז ייב ןרָאװעג זיא סע ,ןפיולעצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ,קנַאט םעד קידנעעזרעד
 ,קינַאּפ עכעלנייוועגרעסיוא ןַא

 יַארקוא עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט רעקילדנעצ ןגעלעג ןענעז ןסַאג יד ףיוא
 סָאװ ,ןַאמ 160 יד ןופ .ןסָאשרעד ךיילג גנוגערפיוא ןופ טָאה ןעמ עכלעוו ,רענ
 -נעגנַאפעג ןיא ןעמונעג 12 ,ןרָאװעג טעגרהרעד 50 ןענעז ,עדור ןיא ןעוועג ןענעז
 ,ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא עקירעביא יד ןוא טפַאש

 ןדַאלקס רָאּפ ַא ןעמונעגוצ ןבָאה רימ .החמש ןופ טלבויעג טָאה ףרָאד סָאד
 ןבָאה רימ ןוא ,ןריפוצניירַא ןזיװַאב ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,טנַאיװָארּפ ןוא רעוועג
 טנגעגַאב זנוא ןעמ טָאה ,דַאירטָא ןיא קירוצ קידנעמוק .,ףרָאד םעד טזָאלרַאפ
 .רעגיז רַאפ טסַאּפ סע יוװ ױזַא ,גנַאזעג טימ

 ,עװַאלבָא ןַא וצ ןטיירגוצ ןעמונעג ךיז ןשטייד יד ןבָאה ,גיז ןסיורג םעד ךָאנ
 ,רענַאזיטרַאּפ עלַא ןרעטעמשעצ טפרַאדעג טָאה סָאװ

 ,ךָאנ רימ ןבָאה םעד ץוחַא .טכירעגמוא זנוא רַאפ ןעמוקעג זיא עװַאלבָא יד
 ןענעז רַאפרעד .ףמַאק םענעפָא ןַא ןיא גנורַאפרעד ןייק טַאהעג טינ ,טלָאמעד
 זנוא ייב זיא טומ רעד לייו ,רקיע רעד .עקירעיורט ןעוועג ןגלָאפ יד עקַאט

 ,ןלַאפעג
 ךָאנ טימ ,יקסנילּפַאק לשריה ,רידנַאמָאק רעזנוא ןלַאפעג זיא ףמַאק ןיא

 ,טכַאדעג ןיוש ךיז טָאה סע .ןלַאפעצ ךיז זיא דַאירטַא רעד .םירבח עכעלטע

 -רַאפ ןוא ןרעגַאל יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד .ףוס רעד ןעמוקעג זיא סע זַא
 ,ןכַאז ןוא זייּפש טנערב

 ענעפורעג ױזַא יד ףיוא עװַאלבָא יד טקריוװעגסיוא ךיז טָאה רעגרע ךס ַא
 -עג ליפ יד רעסיוא ,ןַאמ 70 ךרע ןַא ןריולרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןּפורג-ןעילימַאפ
 | ,סופיט ןופ ןוא סיפ ענערױרפעגּפָא ןופ ענעברָאטש

 םיאנוש יד ךיז ןבָאה םעד ךָאנ .ןכָאװ יירד ןגיוצעג ךיז טָאה עװַאלבָא יד
 .עשטשוּפ רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ

 -נעמַאזוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ,ןכָאװ רָאּפ ַא ךרודַא ןענעז סע
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 ןבָאה רימ סָאװ ,ןטסולרַאפ עסיורג יד רעבָא ,ןריזינַאגרָא וצ קירוצ ןוא ןביילק
 ,ןליפ טזָאלעג ךיז ןבָאה ,ןטַאמרַאה ןוא רעוועג ןיא טַאהעג

 טייצ רעד ןיא ,1942 טסברעה זיב ורוצ טזָאלעג זנוא ןבָאה ןשטייד יד
 ,סנטשרע .ןעגנורעדנע עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןבעל-רענַאזיטרַאּפ רעזנוא ןיא ןענעז
 ןופ דַאירטָא ןשיסור ןטימ ןסָאגעגפיונוצ דַאירטָא ןשידיא רעזנוא ןעמ טָאה
 טָאה עכלעוו ,טעברַא -עיסרעוויד ַא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ,ןינאכאוו יַאלָאקינ
 טכַאמעג ,ןקירב ,ןענַאב ןסירעגפיוא ןבָאה רימ .אנוש םעד ןדָאש ךס ַא טכַארבעג
 ןכלעוו ,קנַאט ַא גנַאג ןיא ןזָאלעג ןוא ןענָאזינרַאג עשטייד ןפירגעגנָא ,סעדַאסַאז

 ןשטייד יד ןכלעוו בילוצ ןוא ערַאשטש ןופ ןגױצעגסױרַא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד
 טינ זיא עװַאלבָא יד ,1942 טסוגיױא ןט-15 ןופ עװַאלבָא יד טריזינַאגרָא ןבָאה
 ,קנַאט םעד ןרעטשעצ וצ ןעוועג זיא קעווצ ריא .,עסיורג ןייק ןעוועג

 רעד ןופ ןטָארטעגּפָא ןענעז רימ ןוא טנערברַאפ ןיילַא רימ ןבָאה קנַאט םעד

 ,רעגַאל ַא ןיא טנדרָאעגנייא ךיז ןוא ןעמוקעגקירוצ רימ ןענעז ךָאנרעד .עשטשוּפ
 ,גנואיירפַאב רעד זיב ןעוועג ןיוש ןענעז רימ ןכלעוו ןיא

 ןבָאה 1944 ילוי ןט-1 ןזיב 1942 רעבמעטּפעס ןט-1 ןופ דָאירעּפ םעד ןיא
 ןופ ןטָארטעגּפָא ןבָאה עכלעוו ,רעטעררַאפ עשיסור טימ ןָאט וצ טַאהעג רימ
 ךיז ןבָאה רעטעררַאפ עשיסור יד .ײמרַא רעטיור רעד רַאפ ארומ סיוא ,דנַאלסור
 ,רענַאזיטרַאּפ יד ,טונימ רעטצעל רעד ןיא שטָאכ ,ןטכינרַאפ וצ ליצ סלַא טלעטשעג
 ןצנַאג ַא טרעיודעג טָאה עכלעוו ,עװַאלבָא עסיורג ַא טנדרָאעגנייא ןבָאה ייז
 ,טכַאמעגכרוד ןבָאה רימ סָאװ ,עװַאלבָא עטסכעלקערש יד ןעוועג זיא סָאד .שדוח

 ("אווחל ךרמל םינושאר;)

 (* עװכַאל ,גרעכנעטכיל קחצי

 ףמ ַאק ןיא רענַאזיטרַאּפ

 םעד .רעדלעוװ ןוא ןּפמוז יד ןיא טעשזדנָאלבעג רימ ןבָאה געט יירד ...,

 יד ןופ טייוו טינ עּפורג עשינַאזיטרַאּפ עטשרע יד ןפָארטעג רימ ןבָאה 2
 "עג זנוא טָאה'מ .ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ זנוא ןבָאה עכלעוו ,ןּפמוז-סנישטירג
 ןבָאה סע .ןציז קיאור ןעק ןעמ ואוו ,רעטרע ןזיוװעגנָא ,ןעלטימ-סנבעל ןבעג
 רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןופ רעריפנָא יד .ןדיא 160 ַא ןבילקעגפיונוצ וצניהַא ךיז

 עגַאל יד טרעלקעגפיוא זנוא ןבָאה ,ץעווש ןוא ווָאנַאװיא ,שטיװָארטעּפ ,עּפורג

 ואוו ןזיוועגנָא ןוא רעוועג ןעמוקַאב ןעק'מ ואוו ,גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ
 טנעקעג ןטלָאװ עכלעוו ,ןעגנוליײטּפָא עשינַאזיטרַאּפ ערעסערג ךיז ןעניפעג סע

 יעשרַאװ ןיא "עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיא , רעד רַאפ תודע תיבג ןופ גוצסיוא ןַא (*

5, 
 .עװכַאל ָאטעג ןיא ײצילָאּפ רעשידיא רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד ןעוועג זיא גרעבנעטכיל קחצי
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 ןָאזרעּפ 25 ךָאנ ןוא ךיא .ןדיא לָאצ ערעסערג ַא ןעייר ערעייז ןיא ןרעדילגנייא
 ,עפורג רעשינַאזיטרַאּפ רעד ייב ןבילברַאפ ןענעז

 עשיטעווָאס יד .רעוועג ןפַאש ןעמונעג ךיז ןוא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה רימ
 ןילַא ןבָאה ייז לייוו ,ןבעג טנעקעג טשינ רעוועג ןייק זנוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ
 ,קינייו טַאהעג

 ןוא ןטקיב 13 ןפיוק ןבעגעגנייא ךיז טָאה ,דלָאג ,ןגוצנָא ,ןעלטימ עלַא טימ

 -נעס ,ןינעל ןופ ןענָאזינרַאג יד ןּפַאלקעצ םייב ןעמונעג-ליײטנָא דלַאב ןבָאה רימ

 ןענָאגַאװ 48 ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענעז גנוריפנָא ןיימ רעטנוא .,דנַא .א שטיוועק
 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןוא שירעפמעק ןעוועג זיא עּפורג ןיימ .עיצינומַא טימ
 ,ןטכַאלש עלַא ןיא

 ןריטסיזקע טינ ןרָאט'ס זַא ,ןרָאװעג ןלױפַאב זיא 1942 רעבמעצעד ןט-12 םעד
 עלַא ןוא ןּפורג עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא ךיוא יװ ,ןּפורג עשידיא עלעיצעּפס ןייק
 רעשיטעווָאס רענײמעגלַא רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןסָאלשעגנייא ןרעוו ןפרַאד
 .ןָאזרעּפ 56 ןופ ןענַאטשַאב עּפורג רעזנוא זיא טייצ רענעי ןיא .עקנַאזיטרַאּפ

 רעשיטעווָאס רענײמעגלַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רימ ןבָאה 1943 רַאונַאי

 רעשינַאיטרַאּפ רערעסערג ַא ןיא ןרָאװעג טעדליבעגסיוא זיא עכלעוו ,עּפורג
 ןענעז ןדיא יד ,ןָאזרעּפ 200 ןופ לָאצ ןיא ,ווָאריק ןופ ןעמָאנ ןפיוא גנולײטּפָא

 ףידנַאמָאק רעד ןרָאװעג ןיב ךיא ,סענישזורד ענעדישרַאפ ןיא ןפרָאװעצ ןרָאװעג
 ,רידנַאמָאק םענדָאװזװ םעד ןטָארטרַאפ קיטייצכיילג ןוא גנולײטּפָא רעט-1 רעד ןופ
 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ עשידיא ייווצ ןוא ןדיא יירד ןעוועג ןענעז רימ ייב
 ,דנַא .א שעוו ןשַאװ ,ןכָאק םייב ןעמונרַאפ

 רעד ןופ גנוריפנָא יד זַא ,טליפעג דלַאב רימ ןבָאה גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ
 -רַאפ ,ןובשח רעזנוא ףיוא ןסַאּפש ,ןקזוחה לסיבַא ךיז טביולרעד עקנַאזיטרַאּפ
 ; ןדיא רעװכַאל 5 זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ .טרעוו ןשידלעה רעזנוא ןרענימ
 ,ןַאמלוש רעדירב ייווצ ןוא יקסנאיכאלאוו רעדירב ייווצ ,שטיװָאנַאמלַאז ןימינב

 רעשינַאזיטרַאּפ ַא ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד טנורג ַא ןָא ןוא וויטָאמ א ןָא ןענעז
 ןופ קינלַאשטַאנ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורג
 ןסָאשרעד ןעמ טָאה ,דרָאמ ןקירעיורט םעד רַאפ ,רעירפ ךָאנ .,ווָאסַאבוק ,בַאטש
 -רענַאזיטרַאּפ רעזנוא ןופ זיא רעכלעוו ,קינווָארומ לשרעה ןַאזיטרַאּפ רעװכַאל ַא

 ןסָאשרעד ןרָאװעג זיא רע ,ךורב-ןילּפיצסיד רַאפ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא גנוליײטּפָא

 עטָאר ןופ רידנַאמָאק ןוא (שטיווָאסיל) ווָאנַאװיא רידנַאמָאק ןופ לעפַאב ןטיול

 םוחנ ןַאזיטרַאּפ רעװכַאל םעד ןסָאשרעד ןעמ טָאה 1943 ילוי-ינוי ןיא .וועיעפור
 רעד ןוא ווָאנַאװיא רידנַאמָאק ןטנָאמרעדנביױא ןופ לעפַאב ןטיול ,קישטווַארומ

 ויטָאמ רעלעיציפָא רעד .ווָאקַאילָאּפ ַאידָאלָאװ ןעוועג זיא דרָאמ ןופ רעריפסיוא
 יד ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד וצ טייקירעהעגנָא ןוא טײקיזָאלנילּפיצסיד : ןעוועג זיא
 -יטרַאּפ ןיא ןעמוקנײרַא םייב טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא הביס עשיטקַאפ
 ךיז לָאז ןעמ זַא ,קידנבָאה-ָארומ ןוא קיטש-דלָאג עקינייא יז ןבעגעגּפָא עקנַאז

 רעד ןופ רעריפנָא רעד .ןסָאשרעד םיא ןעמ טָאה ,םעד ןגעוו ןסיוורעד טשינ
 רעד ,(שטיווָאסיל) װוָאנַאװיא רַאסימָאק רענעזעוועג רעד ,"ווָאריק; עדַאגירב
 בַאטש-עדַאגירב ןופ קינלַאשטַאנ רעד ,ץעווש ?לעידטָא-יבָאסָא; ןופ קינלַאשטַאנ
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 -ריווגס "ונידָאר-ַאז, גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ רַאסימָאק רעד ,ווָאסַאבוק
 ןופ .נ .א גנולײטּפָא רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןופ בַאטש ןופ קינלַאשטַאנ רעד ,ווָאצ

 ןטימעסיטנַא ענעכָארּפשעגסיױא סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה וועיעפור ,*ןילַאטס;
 ,..ללכב ןדיא יד ןגעק ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד ןגעק

 טשינ טָאה'ס רעבָא ,טקירדרעד קרַאטש םעד ןופ ןעוועג ןענעז ןדיא יד
 ןיא רענַאזיטרַאּפ עטסעב יד ,טשרוד-המקנ ןוא טומ-ספמַאק רעייז טכַאװשעגּפָא
 רעכלעוו ,(םינָאדװעסּפ) רענרַאס רעד המלש יװ ,ןדיא ןעוועג ןענעז עדַאגירב רעד
 -עגמוא רעטעּפש זיא ןוא עדַאגירב ןופ קישטדעיװזַאר רעטסעב רעד ןעוועג זיא
 ַאשימ ,עװַאדָאלװ ןופ רערופ לרעב ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןעמוק

 רעטסעב רעד) םינָאלס ןופ יקציװלַאי ,דנַאלרוק הימחנ ,קישטדעיװזַאר רעד

 -ןייפ םהרבא ,ץפח לאומש ןב רשא ,ץפח בייל השמ : עװכַאל ןופ ; (קישטָאימעלוּפ
 ןיא טציא ,עװכַאל ןופ ןַאמלימ והיעשי ןַאזיטרַאּפ רעשידיא רעד .דנַא .א גרעב
 ןוא ןסלער ןופ ןסיירפיוא 185 ןובשח ןייז ףיוא טַאהעג טָאה ,ײמרַא רעטיור רעד

 ןפיוא ןלַאפנָא ןוא עקדעיװזַאר ,ןטעברַא-עיסרעוויד ענעדישרַאפ ייב .ןגוצ 2
 .טײקיטפַאהדנַאטש ןזיװעגסױרַא רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד ןבָאה טנייפ

 "יַאמ-ברע יד טריפעג טָאה עכלעוו עּפורג עקיצנייא יד זיא 28,4,1943 םעד

 ןַאמ 6 טלייצעג טָאה יז ,גנולײטּפָא ןיימ ןופ עּפורג עשידיא יד ןעוועג עיצקַא
 ,ןשטייד עּפורג ַא ףיוא עקדַאסַאז ַא טכַאמעג ןבָאה רימ .עשיסור ייווצ ייז ןשיווצ
 עשיסור ייווצ ןוא רעציפָארעטנוא רעשטייד ןייא ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענעז סע
 רימ ןבָאה גנולײטּפָא רעשינַאזיטרַאּפ רעצנַאג רעד טימ תופתושב  .ןקַאזָאק

 ןטשרע םעד טעמדיוועג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןלַאפנָא ייר עצנַאג ַא טריפעגכרוד

 ךיא זַא ,טכַארטעגסױא רימ ףיוא ןעמ טָאה ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,יַאמ
 ןלָאז ייז ןָא ייז דייר ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ שזַאטָאבַאס טימ ךיז םענרַאפ
 טריפעגנָא .ןסישרעד טלָאװעג ךימ טָאה ןעמ .שיילפ טכעלש ןייק ןסע טשינ
 זיא עכלעוו ,ןיטימעסיטנַא ןַא ,עװכַאל ןופ יורפ עשטייד ַא טָאה עיצקַא רעד טימ

 ןָא ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז ריא בילוצ .,ןוװָאנַאװיא ןופ עטבילעג יד ןעוועג

 בַאטש ןופ קינלַאשטַאנ רענעזעוװעג רעד ןוא אוואשידיּפ ַאנימ ,רד טנורג ַא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,שטיווָארטעּפ רידנַאמָאק םעד קנַאד ַא ,ןיטסוּפַאק ןַאטיּפַאק

 טשינ ךיא ןיב ,םישעמ ערעייז טלדַאטעג ךיוא טָאה ןוא שטנעמ רעטוג ַא רעייז
 ,ןרָאװעג ןסָאשרעד

 ןופ עװַאלבָא ןַא ןעועג זיא'ס :לַאפ ןקירעיורט ַא ךָאנ ךיז ןָאמרעד ךיא
 ןייק וָאנַאװיא ןופ לעפַאב ַא ןעוועג זיא ,ןטערטּפָא טזומעג טָאה ןעמ .ןשטייד

 -ַאבמוא עשיסור רעבָא ,ןעמענטימ טשינ רענַאזיטרַאּפ עטנפָאװַאבמוא עשידיא

 ןטיול ,ַאילָאװ .ס טנגעג ןיא .ןעמונעגטימ ָאי ןעמ טָאה רענַאזיטרַאּפ עטנפָאװ
 ןיא *םָאקבָא; ןופ רַאטערקעס טציא ,וָארַאמָאק רָאיַאמ-לַארענעג ןופ לעּפַאב

 טרָאד ןענעז עכלעוו ,עדַאגירב רעד ןופ ןדיא 7 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ,קסניּפ
 עלַא ןיא זַא ,קיטעטשַאב ךיא .ענָאלָאק רעד טימ ןעגנַאגעגטימ עװַאלבָא רעד ייב

 רעטנָאמרעדנבױא רעד ןעוועג זיא גנוקינייארַאפ סווָאראמאק ןופ סעדַאגירב
 רָאסימָאק רעד .עיצַאטיגַא עשיטימעסיטנָא ןָא ןרָאװעג טריפעג זיא'ס ןוא לעּפַאב



 01 רענאזיטרַאּפ עשידיא

 סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה וװָאשטשעלק רָאיַאמ-לַארענעג גנוקינייארַאפ רעד ןופ

 ,טימעסיטנַא רעכעלרעפעג
 ארומ בָאה'כ .ןייז טנעקעג טשינ רעמ עדַאגירב רעד ןיא טרָאד בָאה ךיא

 ,טקירדרעד שילַארָאמ ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא ליוק רענעגייא ןַא רַאפ טַאהעג
 עּפורג-עיסרעוויד ַא טימ ןפָארטעג ךיז ןוא ייז ןופ קעװַא ךיא ןיב 4

 -לײטנָא ןוא 12.5.1945 זיב ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו טימ ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ

 ןוחצנ םעד וצ קידנפלעהטימ ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןפמַאק יד ןיא ןעמונעג

 ...טנייפ ןרעביא
 (ילטעשזד סקנּפ;)

 קצעלק ,יקצעשאק וחיץעשי

 ןעשע;ג סע זיא יוזַא

 "עג ןברעוורעד ןיא ןענַאטשַאב זיא עבַאגפיוא עטסקידנעגנירד רעזנוא .,,

 .רענַאזיטרַאּפ רַאפ ןרעוו טנכעררַאפ טנעקעג טשינ ללכב רימ ןבָאה םעד ןָא ,רעוו

 עשיסורסייוו ןוא ןלייט-רעטילימ עשטייד ןלַאּפַאב זנוא ןענעז געט ענעי ןיא דָארג

 זיא טרָאד .זיירק רעילוּפַאק זיב שזַא ןטערטּפָא טזומעג ןבָאה רימ  ,יײצילָאּפ

 ךיז וצ ןעמוקעג ןענעז רימ .דַאירטָא רעזנוא ןופ עיצַאזינַאגרָאער ַא ןעמוקעגרָאפ

 גנולײטּפָא רעד ןיא ןדיא עטנּפָאװַאב-טשינ סלַא עגַאל רעזנוא .טקיטסעּפַאב ךיז ןוא

 רידנַאמָאק רעזנוא זיא טָא ןוא .ךעלגערטרעדמוא טעמכ ןרָאװעג רעבָא זיא

 טָאה וויטַאיציניא ןייז טיול ,ןַאלּפ ןלַאער-טשינ ןוא ןשילַאקיזיר ַא ףיוא ןלַאפעג

 ןַא ןריפוצכרוד קעווצ ןטימ ,ןדיא רעקצעלק ןופ גנולײטּפָא ןַא טריזינַאגרָא ךיז

 ,רעוועג ןברעוורעד טרָאד ןוא סעמרַאזַאק יד ףיוא לַאפנָא
 ,סקיב ןייא ...טימ טנּפָאװַאב עיצקַא רעד וצ סױרַא זיא גנולײטּפָא רעזנוא

 רעזנוא .לבור טנזױט ייווצ רַאפ רעװלָאװער ַא טפיוקעג רימ ןבָאה געוו ןיא
 געט עכעלטע טרעדנַאװעג ןבָאה רימ .ןטַאטלוזער ןָא טקידנעעג ךיז טָאה עיצקַא
 ,ערוטנַאװַא ןימ ַא זיא ןַאלּפ רעד זַא ,ןעזעגמורַא רעבָא ךיז ןעמ טָאה בַאטש ןיא

 .טכַארבעגקירוצ ןוא ןענופעגסיוא זנוא טָאה ןעמ
 ,טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ .טכירעגמוא ץנַאג ןעמוקעג זיא גנוזייל יד רעבָא

 -טיור עשיטעווָאס ןופ רבק-רעדורב ַא ךיז טניפעג טקַארט רעילוּפַאק םייב זַא
 ןבָארגעגפיוא ,רבק םעד ןענופעגסיוא רימ ןבָאה .רעוועג ןופ ןלייט טימ רעײמרַא
 תוכאלמ-ילעב עלעיצעּפס .טָאימעלוּפ ַא ןוא ןסקיב ןופ ןלייט ךס ַא ןענופעג ןוא

 ןענעז ,עטנפָאװַאב ןוא ,ןטכָאררַאפ סע טייצ רעצרוק ַא ןיא ןבָאה רעקינכעט ןוא
 ערעייז ןוא םיחצור ערעזנוא ןגעק סעיצקַא-ןענַאזיטרַאּפ יד וצ ןטָארטעגוצ רימ

 .רעפלעהטימ

 ,עקווָאלָאקָאס רָאטוכ ןיא ןעוועג זיא עיצקַא עקידנעטשטסבלעז עטשרע רעזנוא
 -עלטיה יד טימ ןטנַארָאבַאלַאק ןעוועג ןענעז רעניואוונייא ענייז .קצעלק םורַא
 .טעטכיגרַאפ רעניואוונייא יד ןוא טנערברַאפ רָאטוכ םעד רימ ןבָאה .ןטסיר
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 לכ:םדוק ןוא ,רעצרעה ערעזנוא ןיא טנערבעג טָאה המקנ ןופ ליפעג רעד
 .ןריטסיזקע רימ זַא ,םיניילת רעקצעלק ערעזנוא ןזייוו וצ טבערטשעג רימ ןבָאה
 זנוא לָאז רע ,עדַאגירב רעזנוא ןופ רידנַאמָאק םוצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה רימ
 זיא ןליצ:טּפיוה ערעזנוא ןופ רענייא .קצעלק ןיא ןסײרנײרַא ךיז ןביולרעד

 -אכעצ עשַאס ןַאגילוכ ןשיסורסייוו רעקצעלק ןטסואווַאב םעד ןּפַאכ וצ --- ןעוועג
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד תורצ ליפ ױזַא ןָאטעגנָא טָאה רעכלעוו ,שטיװָאנ

 עטנפָאװַאב עּפורג ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה שינביולרעד יד ןגירק ןכָאנ
 רתלַא ,רעלקומש המלש ,רעלעג בקעי ייז ןשיווצ ,קצעלק ןופ רענַאזיטרַאּפ-ןדיא
 "וצ רימ ןענעז סנטילש ףיוא .רַאסימָאק רעד ןוא דנַאפלעג לטָאמ ,שטיווָאריאמ
 ןיא ןוא ,רעייש ןבענ טלעטשעגקעװוַא דרעפ יד .סַאג רערפעצ ףוס םוצ ןעמוקעג

 -סיוו ַא .סַאג רערפעצ ןיא ןייג טזָאלעג ךיז טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד
 ןפיול טזָאלעג ךיילג ךיז ןוא זנוא ןגעק ןעגנַאגעגנָא זיא טנַאיצילָאּפ רעשיסור

 סשטיװָאנַאכעצ וצ ןעגנַאגעגוצ רימ ןענעז ןַאד .סקיב יד קידנזָאלרעביא ,קירוצ
 ןעגנולעג זיא םיא ןוא טקרעמַאב זנוא טָאה רע ךיוא רעבָא ,ןפורעגסױרַא םיא ,זיוה
 רימ .ירעסיש עקרַאטש ַא זנוא ףיוא טנפעעג ךיז טָאה סע ,ןפױלטנַא וצ

 ןבָאה שטילכוס ףרָאד ןיא .קירוצ לענש טזָאלעג גנונדרָא רעלופ ןיא ךיז ןבָאה

 רעזנוא סָאװ םעדצָארט .ןטקודָארּפ-זייּפש טימ סנטילש עלופ ןעמונעגנָא רימ
 ןפרָאװעגנָא קצעלק ןיא ןעניישרעד רעזנוא טָאה ךָאד ,ןעגנולעג טשינ זיא ןַאלּפ
 ,רעפלעהטימ ערעייז ןוא ןטסירעלטיה יד ףיוא דחּפ ַא

 -עיסרעוויד ןריטסיוא ןיא --- גנואיירפַאב רעד זיב טייצ יד ייברַאפ זיא ױזַא

 ײצילָאּפ רעשיסורסייוו ,ןלייט-רעטילימ עשטייד ףיוא ןלַאפנָא ענעגנולעג ,ןטקָא

 ,תילכת ַא ןוא טלַאהניא ןַא ןעמוקַאב טָאה רעדלעוו יד ןיא ןבעל רעזנוא .וװ ,זַא .א

 טלדנַאװרַאפ ָאד ךיז ןבָאה סָאטעג יד ןיא ןדיא עקינעטרעטנוא ,עטעטכענקרַאפ יד

 ערעייז דצמ דובכ ןפורעגסורַא ןבָאה עכלעוו ,רעפמעק ענעקָארשרעדמוא ןיא

 ץלָאטש ןעוועג ןענעז רימ ,םיאנוש ערעייז ףיוא קערש ןפרָאװעג ןוא רעפמעקטימ

 סָאד רַאפ המקנ רעזנוא ףיוא ןוא ,ןוחצנ םענײמעגלַא םוצ רעייטשייב רעזנוא ףיוא

 ,קלָאפ רעזנוא ןופ טולב ענעסָאגרַאפ

 ןענעז רימ ןוא גנואיירפַאב רעד ןופ גָאט רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו טשרע

 רַאפ ךיז טָאה ,ךעלטעטש ערעזנוא ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ,רעדלעוו יד ןופ סױרַא

 ןענעז עטמותירַאפ ,עטנלע ,עזָאלמיײה .ןברוח רעכעלקערש רעד טקעלּפטנַא זנוא

 ןוא םיחצור ענעועוועג יד ןעז וצ ןעוועג זיא ךעלגערטרעדמוא .,ןבילברַאפ רימ

 ןופ טפיג רעד .עטפָארטשַאבמוא ןסַאג יד ןיא יירפ ןריצַאּפש ייז יו רעביור

 ףיט זיא ,ןטסירעלטיה יד ךרוד ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא סָאװ ,םזיטימעסיטנַא

 :ןעמעלַא זנוא רַאפ רָאלק ןעוועג זיא סנייא .רעצרעה יד ןיא ןעגנורדעגניירַא
 רעד ןוא .זנוא רַאפ טפנוקוצ עיינ ַא ןסָאלשעגסיױא זיא ,תוברוח יד ןשיווצ ,ָאד
 -- לָאט-טולב ןופ טייוו טפנוקוצ עיינ ַא ןוא ןבעל יינ ַא ןכוז רימ --- ריפסיוא

 ,גנובערטש רעזנוא טכעלקריװרַאפ ןבָאה רימ ןוא .לארשי-ץרא ןיא

 ("קצעלק סקנּפ;)
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 ענַאשזורּפ ,לַאגעס רעב יכדרמ

 עקנַאזיטרַאּפ

 סָאװ ,טעטש ערעדנַא ןופ ןדיא יד ןוא ןדיא ענעבילבעג-ןבעל רענַאשזורּפ יד
 : ןעמָאנ םעד סיוועג ןעקנעדעג ,ָאטעג רענַאשזורּפ ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא ןענעז
 ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,ןשטייד עּפורג ַא ןעוועג זיא סָאד !"*ןטידנַאב סנַאמהעל,
 עשירעטילימ עשטייד ַא ןעועג זיא סָאד .רַאנימעס ןכָאנ טָאטש ןרעטניה זיוה

 ןעוועג זיא רעטסטלע סנעמעוו ,"זֵד .6 ּפורט-רעטש; ןעמָאנ ןרעטנוא טייהנייא

 ןצישַאב ןוא ןענידַאב וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא סנעמעוו ןוא ןַאמהעל רעטסײמכַאװ
 ןטימ בַאטשילַארענעג ןשטייד םעד ןדנוברַאפ טָאה סָאװ ,עיניל עשינָאפעלעט יד

 ,טנָארפ
 -ילימ ןופ ךעלסילשסיוא ןענַאטשַאב זיא ןשטייד עּפורג יד סָאװ ,םעד ץָארט

 רעד ןגיטשעגרעבירַא ,ןדיא וצ האנש רעייז טימ רעבָא ייז ןענעז --- טייל-רעט

 ָאטעג ןיא ןסײרנײרַא ךיז ןגעלפ ייז ,םילפכ-לפכ *.ס .ס, רעד ןוא ?ָאּפַאטסעג;

 קידנעטש ןבָאה ייז .חצר-תוכמ ןגָאלש ןוא ןדיא ןּפַאכ ןוא גָאט ןטייווצ ןדעי טעמכ

 סָאװרַאפ ןגָאלשעג ןעמ טָאה םענייא .ןגָאלש ייז סָאװרַאפ ,דיירסיוא ןַא טַאהעג

 סָאװרַאפ --- ןטירד ַא .דיא ַא זיא ןילַאטס סָאװרַאפ ןטייווצ ַא .דיא ַא זיא טלעווזור

 .װ .זַא .א עדוי רעטכולפרַאפ ַא ןיײלַא זיא רע

 דוד ברה ,בר רענַאשורּפ םעד ןבָאה סָאװ םיחצור עבלעז יד ןענעז סָאד

 םיא ןוא ןיליפת ןוא תילט ןיא ןָאטעגנָא ,זיוה ןופ טּפעלשעגסױרַא ,ל"ז םיובנעגייפ

 רעטניה ריטרַאװק רעייז וצ ּפעלק ןופ לגָאה ַא רעטנוא סַאג ןרעביא ןבירטעג

 ַא ןָא טקינײּפעג קידתוירזכא תעל-תעמ ייווצ םיא ןבָאה ייז ואוו ,טָאטש רעד

 ערעייז ןופ טפיוקעגסיוא םיא טָאה טַארנעדוי רעד זיב ,ןעװרַאפ ַא ןוא סָאװרַאפ

 .טנעה עשירעדרעמ ,עקיטולב

 טָאה ןעמ יװ ,"ןטידנַאב סנַאמהעל; יד ןגעוו ,טניה עקיטולב יד ןגעוו טָא

 עשידיא ןלָאז ןוא ןענעכייצרַאפ וצ ָאד סָאװטע יאדכ זיא ,ָאטעג ןיא ןפורעג יז

 ,עטסרעייט ןוא עטסביל ערעייז ךָאנ רעיורט טימ טלופעגנָא ןענעז סָאװ רעצרעה

 ןיא טסיירט ןעניפעג ,םיחצור עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז סָאװ

 .רעטייוו ןרעוו טלייצרעד ָאד טעװ סָאװ םעד

 ָאטעג רענַאשזורּפ ןופ ןפיולטנַא וצ ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ,ןדיא לָאצ עניילק יד

 ןטלַאהַאבסיוא טזומעג טייצ עטשרע יד ךיז ןבָאה ,עיצַאדיװקיל רעד תעב ןוא רַאפ

 "גידַאב יד .ענַאשזורּפ םורַא ךיז ןעניפעג סָאװ ךעלדלעוו יד ןיא ןּפורג עניילק ןיא

 ַא ןדניבנָא וצ טביולרעד טינ ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג ןַאד ןענעז ןעגנוג

 טימ ,ּפורג עשידיא יד ןוא .רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד טימ טקַאטנָאק ןרעטנענ

 .עגַאל רעקירעיורט תמאב ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ,זייּפש ןָא ןוא רעוועג קיניײװ

 -רענַאזיטרַאּפ רערעכעה רעד ןופ לעפַאב ַא ןעמוקעג רעטעּפש זיא קילג םוצ

 ערעלוגער יד ןיא ייז ןרעדילגנייא ןוא ןּפורג עלַא יד-טָא ןעלמַאזוצפיונוצ ,טכַאמ

 ןבָאה עכלעוו ,ןדַאירטָא? ענעפורעג-ױזַא יד ןיא ,ןּפורג-ספמַאק עשינַאזיטרַאּפ
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 סָאװ ןוא דנַאלסור-סייוו ןיא סעשטשוּפ ןוא רעדלעוו עסיורג יד ןיא ןענופעג ךיז
 .טנָארפ םעד רעטניה רעטעמָאליק רעטרעדנוה ןופ חטש ַא ףיוא טרירעּפָא ןבָאה

 לַארענעג ןופ *דַאירטָא רעווָאריק, םעד ונייהד ,?דַאירטָא;ק ַאזַא םענייא וצ
 זיא -- עשטשוּפ רעיָאנַאשזור ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עדַאגירב סָאקנערָאמַאנָאּפ
 ןופ רענַאזטרַאּפ עשידיא יד ןופ לָאצ עטסערג יד טעמכ ןרָאװעג טלייטעגוצ
 ,טנַאה ןיא רעוועג קידנעמוקַאב ,ןדיאדָאטעג עקיטכענ יד .ָאטעג רענַאשזורּפ
 עכלעוו ,ןטַאדלָאס עקיטסולספמַאק ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ דימו-ףכית ןענעז

 ךיז טייהנגעלעג יד ןבָאה ןיוש ןלעװ ייז ןעוו טנעמָאמ םעד ךָאנ טצכעלעג ןבָאה
 ןדיא עקיצומש יד יו טשינ םינּפ-לא-םינּפ םיחצור עשטייד יד טימ ןפערט וצ
 דובכ םעד ןקידיײטרַאפ סָאװ רענַאזיטרַאּפ עשידיא יװ רָאנ ,סעטַאל עלעג יד טימ

 ןגיא יד רַאפ טבעוושעג קידנעטש טָאה המקנ טרָאװ סָאד ,קלָאפ ןשידיא ןופ

 רעקיצנייא רעד ,ןעגנילק טשינ לָאז סָאד ךעלנייּפ יו ןוא ,ןַאזיטרַאּפ ןשידיא ןופ

 ןענעגרה שטָאכ : ןעוועג זיא ןַאזיטרַאּפ ןדעי ןופ םיורט רעקיצנייא רעד ,שטנואוו
 ,ןברַאטש קיאור ןײלַא ןַאד ןוא ןשטייד רָאּפ ַא

 םיורט םעד טכעלקריוורַאפ טָאה סָאװ סעּפע ןעשעג גנולצולּפ זיא טָא ןוא
 | .ןַאזיטרַאּפ ןשידיא םעד ןופ

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא *דַאירטָא רעווָאריק; םעד רעביא : ױזַא ןעוועג זיאס
 רעשיליוּפ ןופ סור ַא ,קיליָאמאס קעזוי ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ,רידנַאמָאק רעיינ ַא
 רעכיוה ַא שטָאכ -- רידנַאמָאק רעקידרעירפ רעד יװ טקנוּפ ןוא .גנומַאטשּפָא
 טָאה רעכלעוו ,שטנעמ רעקיאור ןוא רעליטש ַא ןעוועג זיא -- ןַאמ-רעטילימ
 ןיא ױזַא ,ןשטייד יד טימ ןפמַאק עסיורג ןיא ןעלקיוורַאפ וצ ךיז ןטימעגסיוא
 -- רוטַאנ רעקיאורמוא ןַא טימ שטנעמ ַא אקווד ןעוועג רידנַאמָאק רעיינ רעד
 האנש רעכעלביירשַאבמוא ןַא טימ רקיע רעד ןוא רעשירעפמעק ןוא רעשיגרענע ןַא
 רענַאשזורּפ יד ןבָאה ןרעייז רידנַאמָאק םעד-טָא ,(ןשטייד יד וצ) ןבַאװש יד וצ
 טעוװעשובעג ןבָאה סָאװ ,"ןטידנַאב סנַאמהעל; יד ןגעוו טלייצרעד רענַאזיטרַאּפ
 -- !ָאנדַאלע .ןענַאטשעגסיױא ייז ןופ זיא ןעמ תורצ ַארַאפ סָאװ ןוא ָאטעג ןיא
 ."ןעמוקַאב סרעייז ןיוש ןלעװ ייז -- טרעפטנעעג רע טָאה

 "יוקיל רעד ךָאנ ןטַאנָאמ סקעז ,1943 ילוי טַאנָאמ ןופ טכַאנ ַא רענייא ןיא
 עטסעב ענייז טימ *דַאירטָא רעווָאריק, רעד ךיז טָאה ,ָאטעג רענַאשזורּפ ןופ עיצַאד
 ,ןסָאלשעגניײא רענַאזיטרַאּפ עשידיא עלַא טעמכ טימ ןוא ןעגנולײטּפָא עשירעפמעק
 "ורּפ טקיניײיארַאפ סָאװ ייסָאש םוצ שרַאמ ןקיטכַאנייב ןייז ןיא טזָאלעגסױרַא ךיז
 -עגפיוא רידנַאמָאק רעד טָאה ,ײסָאש םוצ קידנעמוקוצ .,יָאנישזור טימ ענַאשז

 עשידיא יד ןיוש ןבָאה דייר ענייז ןופ ןוא ,טײטשַאב עיצקַא יד סָאװ ןיא טרעלק

 "ןטידנַאב סנַאמהעל, ףיוא ייר יד ןעמוקעג זיאס זַא ,ןענַאטשרַאפ רענַאזיטרַאּפ
 וצ ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ םישעמ עקיטולב יד רַאפ טולב רעייז טימ ןלָאצַאב וצ

 ,ָאטעג ןיא ןדיא יד
 ,ײסָאש ןופ דנַאר םייב סעיציזָאּפ עשירעטילימ עקירעהעג יד קידנעמענרַאפ

 רעד ןיא רעטעמָאליק ַא ןופ רעמ חטש ַא ףיוא טײרּפשעצ עּפורג יד ךיז טָאה
 יד ןרָאװעג ןסירעצ ןוא טרעטשעצ חטש ןבלעז םעד ףיוא זיא ןיע-ףרהכ ןוא גנעל
 ןענעז עכלעוו ,"ןטידנַאב סנַאמהעל; זַא ,הנווכ רעד טימ גנוטכירנייא עשינָאפעלעט
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 ןזומ ןלעװ ,עיניל רעשינָאפעלעט רעד ןופ טײקצנַאג רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ

 ,קסּפ ןתמא םעד ןּפַאכ ןיוש ייז ןלעװ ןַאד ןוא ,ןטכיררַאפ ריא ןעמוק

 ,ײסָאש ןופ דנַאר םייב סעטסוק יד ןיא טקעטשרַאפ ןגיל העש יירד ךָאנ

 "וקנָא יד טקרעמַאב ,דיירפ ןופ רעצרעה עקידנּפַאלק טימ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה

 ּפורט-רעטש, ןופ עמעלבמע רעד טימ סָאטױא-טסַאל ייווצ ןיא ןשטייד עקידנעמ

 זיא ייז ןרַאנרַאפ וצ ןַאלּפ רעטיירגעגוצ רעד זַא ,טניימ סָאד סָאװ ,"זז 6

 .ןעגנולעג

 ןזָאלעגוצ ייז ןענעז ,רענַאזיטרַאּפ יד ןשיוצ ןלַאנגיס עטדערעגּפָא יד טיול

 סָאװ ,רעייפ-ץיירק ַאזַא רעטנוא ייז ןעמונעגניירַא ןַאד ןוא רעטנענ סָאװ ןרָאװעג

 ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש וצ טכַאמעג ךעלגעממוא ייז טָאה

 רעייז טימ רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד ךיו ןבָאה רעצרעה עלופ-המקנ טימ

 עסיורג יד; זַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ ייז וצ ןָאטעג זָאל ַא ץיּפש רעד ןיא רידנַאמָאק

 קידנזָאלרעביא .ןגָארטעג ייז ןבָאה ןגיוא ערעייז ואוו ןפיול ןעמונעג ןבָאה *ןדלעה

 .עטעדנואוורַאפ ןוא עטיוט 25 טימ ןוא עיצינומַא טימ סָאטיױא ייווצ יד

 ןעמ טָאה סָאטױא יד ןוא ןעמונעגוצ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה עיצינומַא יד

 ,טנערברַאפ

 רעייז ףיוא קירוצ ןעוועג רענַאזיטרַאּפ יד ןענעז רעטעּפש העש ייווצ ןיא

 ןדיא יד ןוא ,םיחצור עשטייד יד רעביא ןוחצנ רעייז טימ ךיז קידנקיווק ,עזַאב

 עקידנצנעלג יד ייז ןבעג רַאפ רידנַאמָאק ןשידלעה רעייז ןצרַאה ןיא קידנעקנַאד

 ןכייט יד רַאפ המקנ ןופ רעכעב םעד ןופ ןּפָארט ַא שטָאכ ןסינעג וצ טייהנגעלעג

 ,טולב ןשידיא ןקידלושמוא םענעסָאגרַאפ
 ("תוליהק עגעטינשרַאפ 5 ןופ סקנּפ ,)

 ןאמנעדליג .מ

 ןָאזינרַאג ןשטייד ַא ףיוא עקַאטַא

 ןענעז סע ןיהואוו ,סעטסוק רעטנוא רָאנ .ןעגנַאגעצ ןיוש זיא יינש רעד
 ךעלקיטש ןעזעג ךיז ןבָאה ,ןוז-גנילירפ רעד ןופ ןלַארטש יד ןעגנַאגרעד טינ ךָאנ
 ,םידגב-רעמוז ףיוא םידגב-רעטניוו יד ןטיברַאפ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .יינש
 -רעטייש ַא ייב ,רעטניוו ןיא ךרד רעד ןעוועג זיאס יװ ,טינ רעדיוו ןיוש ןציז רימ
 רימ .ךעלגרעב ףיוא ןקור ןפיוא ןגיל רעדָא זייװנּפורג םורַא ןעייג רָאנ ,ןפיוה
 יד ,ךיז ןשיװצ ןסעומש ןוא ןוז רעד ןופ טײקמערַאװ רעד ןופ האנה ןבָאה
 -רעביא ןענעז סָאװ ,תוחּפשמ ערעייז ןגעוו ,טעברַא-דלעפ ןגעוו ןדער רעניארקוא
 סָאװ ןעיורפ ערעייז ןגעוו :טנָארפ טייז רענעי ףיוא ,םיקחרמ יד ןיא ןבילבעג
 רעטרעוו ןוא ןעמיטש ערעייז ןיא ןוא .רעדלעפ יד ןעייזרַאפ םייב יאדווַא ןעװערָאה
 ,החּפשמ ןוא זיוה רעד ךָאנ טפַאשקנעב ---

 ברַאפדלָאג סירָאב .רענַאזיטרַאּפ עשידיא עכעלטע ןסעזעג ןענעז רימ םורַא
 יולב םוצ טעדנעוװעג ןגיוא עגולק ,עסיורג ענייז ,ןקור ןפיוא ןגיוצעגסיוא --
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 חוכיוו ןקידעבעל ַא ,ךעלנייוועג יו ,טריפ עצינשזערעב ןופ עלעטָאמ ,למיה ןופ
 רעד ךָאנ ןבעג טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד ןלעװ יצ :רעסעדָא םעד ַאשַאס טימ
 גנוניימ יד .טשינ רעדָא ,ןבעל ןביילב ןלעװ סָאװ ,ןדיא יד וצ עניטסעלַאּפ המחלמ
 לסיבַא רעבָא ,טעלטַא ןַא ןופ רעּפרעק ַא טימ רוחב ַא ,רעסעדָא םעד ַאשַאס ןופ
 ןבעל ןענעק ןלעװ ןדיא ענעבילבעגרעביא יד זַא ,ןעוועג זיא ,רעשיטַאמגעלפ ַא
 עקיזָאד יד ןעמונעגנָא טינ טָאה עלעטָאמ רעבָא .רעדנעל ערעייז ןיא רעכיז
 ַא ןָא ןוא דנַאל ַא ןָא קלָאפ ַא זַא ,תובהלתה טימ טרעלקרעד טָאה ןוא גנוניימ
 ,רעצ ןייז טקירדעגסיוא רע טָאה חוכיוו ןיא ,קלָאפ ןייק טינ ללכב זיא הנידמ

 טָאה ןוא ,עניטסעלַאּפ ןייק "הצובק, ןייז טימ גירק ןרַאפ ןרָאפעג טינ זיא רע סָאװ
 טרעטשעג םיא ןבָאה סָאװ ןרעטלע ענייז ןייז לחומ טינ ןעק רע זַא ,טגָאזעג
 -ןסַאמ םעד ןיא ןבָארגַאב עלַא ייז ןענעז טציא .םיורט ןייז ןכעלקריוורַאפ וצ
 ןעוועג זיא עלעטָאמ רעבָא ,רעדלעוו יד ןיא ןוא ינרַאס ןופ ָאטעג רעד ןיא רבק
 רעדעי ייב םקונ ךיז זיא ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןשיוצ זיא רע סָאװ ,ןדירפוצ
 ץלַא ךָאנ ךיז טזייּפש המשנ ןייז ,רעדירב ענייז רַאפ ןשטייד יד ןיא טייהנגעלעג
 ,לארשי-ץרא ןייק ןעמוקוצנָא ןייז הכוז טעװ רע זַא ,גנונפָאה רעד טימ

 יד ןופ ןעמוקעגנָא זײװסעטַאשט ןענעז סָאװ ,זנעג עדליוו ןופ יירשעג סָאד
 -עג ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ חוכיוו םעד ןסירעגרעביא טָאה ,רעדנעל עמערַאװ
 ינעב ,דלַאװ ןרעביא ןעילפ סָאװ ,תופוע יד וצ טיײקמַאזקרעמפיוא רעייז טעדנעוו
 ,ילפ רעייז טקוקעגכָאנ טָאה

 ןטסענ ערעייז ןיא ןײרַא ןלעװ ןוא גערב ַא וצ ןעמוקנָא לענש ןלעװ ייז
 ףיט רעד ןופ ןָאטעג ץפיז ַא טָאה ןוא ךיז וצ טגָאזעג רע טָאה -- זיוה ַא ןבָאה ייז
 ,,ליטש ןעוועג ןענעז עלַא ,ץרַאה ןייז ןופ

 טקיגיירעג טָאה ןוא דרע רעד ףיוא רעטייוו סָאװטע ןסעזעג זיא קניפ םחנמ
 ,לסעק-םוינימולַא ןַא

 -- לביימש ַא טימ סירָאב טגערפעג טָאה --- ? חסּפ רַאפ םילכ טסקינייר וד --
 ?ןיוש וטסָאה הצמ ןוא

 ןעגנַאהעג זיא לסקַא ןייז ףיוא .ןירג לדייז ןעמוקעגוצ זנוא וצ זיא לייוורעד

 ןסיבעג ןוא טיורב לקיטש ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה רעד ןיא ןוא ,סקיב-ןישַאמ ַא
 ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ סָאװרָאנ זיא רע ,האנה טימ םעד ןופ
 ,רעלדניברַאפ סלַא ,ןרָאװעג טקישעג זיא רע רעכלעוו וצ

 ירעד ריד לעוו'כ --- לדייז רימ וצ טעדנעוועג ךיז טָאה --- ַאשימ לקנָא --
 ןעמוקעגנָא ןענעז !סעצוואשטיסי יד ןופ ןּפורג יד וצ .סעיינ עטנַאסערעטניא ןלייצ
 וצ ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענעז סָאװ ,עקָארק ןופ ןקַאילָאּפ ייווצ
 וװָאקרַאכ ןייק סגעוורעטנוא .ווָאקרַאכ ןיא קירבַאפ-ןרָאטקַארט רעד ןיא טעברַא
 ןענעז קירוצ געט ןעצ טימ זַא ,טלייצרעד ןבָאה ייז .דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא ייז ןענעז

 ןיא ןפמַאק עקידתונשקע טלקיװטנַא ךיז ןבָאה סע ואוו ,עשרַאװ ןיא ןעוועג ייז
 ןשטייד יד .טפַארק טימ טפמעקעג ןוא טריזינַאגרָא ךיז טָאה טנגוי יד .ָאטעג
 ןופ ןרָאװעג ןדנוצעגרעטנוא זיא ָאטעג יד .רעוועג םינימ עלַא טימ ךיז ןצונַאב
 ,רעפמעקדָאטעג יד ןפלעה סעיצַאזינַאגרָא עשיליוּפ עשידרערעטנוא יד ,ןטייז עלַא
 רעניארקוא ,ןשטייד ליפ ןלַאפעג ןיוש ןענעז ןדיא עקידנפמעק יד ןופ טנעה יד ןופ
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 ,ףמַאק רעייז רַאפ גנונפָאה ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,ןסייוו ןדיא יד .רעניווטיל ןוא

 .רָאפ םיא ייז ןצעז ךָאד רעבָא
 ןירג לדייז ןופ גנולייצרעד רעד וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 .םעטָא ןטּפַאברַאפ ַא טימ

 טקרעמַאב טָאה -- טסײג-רעיײבַאקַאמ רעד טבעלעגפיוא רעדיוו טָאה סע --

 ,קלָאפ ןופ דובכ ןרַאפ רָאנ ,ייז ןפמעק גיז ַא רַאפ טינ -- ברַאפדלָאג סירָאב

 וצ ןלייא טנעקעג ןטלָאװ רימ ;טייוו ױזַא זיא עשרַאװ סָאװ ,דָאש ַא --

 יינעב טגָאזעג טָאה --- עסַאמ ַא ךָאד רימ ןבָאה רעוועג ; ףליה טימ ייז

 רימ סָאװ ,רעוועג טימ סַאּפַאז ןסיורג ַא טַאהעג רימ ןבָאה טייצ רענעי ןיא

 .דרע רעד ןיא ןטלַאהַאב ןוא טגײלעגנײרַא ןבָאה

 ךיא בָאה -- טקעריד ןפלעה טינ ייז רימ ןענעק ןרעױדַאב רעזנוא וצ ---

 ןשטייד יד זַא ,טייקיטעט עטסיירד ַא ןבייהנָא רעבָא ןפרַאד רימ --- טרעלקרעד

 יילָאס ןופ קורדסיוא רעד ןייז טעװ סָאד ןוא ,טיוה רעייז ףיוא ןליפרעד יז ןלָאז

 טולב ןרַאפ המקנ ךיוא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רעפמעק ערעזנוא טימ טעטירַאד

 .עקינייװ ןגעק עליפ ןופ גירק םעד ןיא ענעלַאפעג יד ןופ

 -קעלַא ןיא ןָאזינרַאג ןשטייד םעד ןריקַאטַא וצ ןסָאלשַאב ,ָאזלַא ,ןבָאה רימ

 עטנּפָאװַאב-טוג טרעדנוה ייווצ טלייצעג טָאה ןָאזינרַאג רעקיזָאד רעד .עקווָארדנַאס

 ,ףרָאד ןופ רעטנעצ ןיא טריטרַאווקנייא ,ןשטייד

 טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןענעז ,טרינָאיצנַאטס ןבָאה ייז ואוו ,רעזייה יד

 ןשיוצ דמַאז טכיש ַא ןוא סנקלַאב ערעווש ןופ ןטכיש ייווצ -- טנַאװ רעקיד ַא

 ןוא ,סמערוט-ץלָאה עניילק ןענַאטשעג ןענעז ףרָאד ןופ ןקע ריפ יד ןיא ,ייז

 -ןישַאמ ערעווש טימ עטנּפָאװַאב ,טײלכַאװ ןענַאטשעג טרָאד ןענעז טכַאנ ןוא גָאט

 .ךיז םורַא רעייפ ןעייז וצ טיירג רעוועג
 זיא םיא ייב ןוא ,רעיוט ַא טַאהעג טָאה גנוטסעפ עקילייװטייצ עקיזָאד יד

 ןסָאלשעגסיוא ןעוועג ,ָאזלַא ,זיא סע .טניה-דגַאי טימ ןשטייד ןופ ךַאװ ַא ןענַאטשעג

 רימ ןבָאה ,םעד ץָארט .רעװעג-טנַאה טימ זיולב ןָאזינרַאג םוצ ןכיירגרעד וצ
 ,לירּפַא ןט-30 םעד עקַאטַא יד ןבייהוצנָא ןסָאלשַאב

 ,רענַאזיטרַאּפ קיצעביז ןופ עּפורג ַא ,סױרַא רימ ןענעז גָאטימכָאנ רעגיײזַא ףניפ

 רימ .ןטַאנַארג-טנַאה גונעג ןוא ןענָאנַאק ייווצ ,רעוועג-ןישַאמ טימ עטנפָאװַאב
 'סורַא טינ טָאה ךַאז יד :שינעטלעהַאב-סעטסוק ענייפ ַא ןבילקעגסיוא ךיז ןבָאה
 טלגנירעגמורַא ןצנַאגניא ןעוועג זיא ףרָאד סָאד םורָאװ ,דשח םוש ןייק ןפורעג

 .סענסָאס ןופ טייק רענירג ַא טימ

 -עגסיוא ןַא טימ טנַאּפשעג ,ןגָאװ-םירעיוּפ ַא ןרָאפעגיײברַאפ זיא געוו ןפיוא
 ןיא ןרָאפעגקעװַא זיא ןגָאװ רעד ,קעז טימ ןדָאלעגנָא ןוא עשטַאילק רעטרעגָאמ
 טכַאמעג ךיז ,ןגעלעג זיא קעז יד ףיוא .עקוװָארדנַאסקעלַא ןופ גנוטכיר רעד

 בילוצ ,"וָאּפָאּפ, ןסייהעג טָאה סָאװ ,דראלימ השמ ןַאזיטרַאּפ רעד ,קידנפָאלש

 ,(חלג) ּפָאּפ רעניַארקוא ןַא וצ ךעלנע טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,דרָאב רעגנַאל ןייז

 זייוכעלסיב ךיז טָאה סָאװ ,ןגָאװ םעד טּפעלשעג עילָאװאּפ טָאה עשטַאילק יד
 עלַא טימ רעניארקוא ןַא ןעועג זיא ווָאּפָאּפ ,ןָאזינרַאג םוצ טרעטנענרעד
 ַא ןעועג זיא ןוא קידנעטשלופ שיניַארקוא טנעקעג טָאה רע ,סעקוועשטיפ
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 ןייז ןטלַאהַאב רע טָאה ףרָאד םוצ טנעָאנ .םיגהנמ עשיניַארקוא עלַא ןיא יקב
 ךיז טָאה ןוא טנעה ענייז ןיא סעצייל יד ןעמונעגנײרַא ,קעז יד רעטנוא לטיה

 טָאה לייוורעד .למירד ַא טּפַאכעג טָאה סָאװ ,רעיוּפ רערוכיש ַא יוװ ןגיוצטגסיוא
 ,רעגַאל רעטילימ ןופ רעיוט םוצ רעטעמ עכעלטע טרעטנענרעד ןגָאװ רעד ךיז
 ,לטיה סָאד טכוזעג ןוא ףָאלש ןייז ןופ טּפַאכעגפיױא טשרמולכ ךיז טָאה ווָאּפָאּפ

 וװָאּפָאּפ ,עזייר ןייז ןצעזוצרָאפ רעיוּפ םעד ןלױפַאב טָאה רעטכעוו רעשטייד רעד
 ןגירשעג ןוא ,ּפָאק ןזיולב ןייז ףיוא ןזיוװעגנָא ,הטוש ַא רַאפ טכַאמעג ךיז טָאה
 ןגָאװ ןופ ּפָארַא זיא ןוא ,"לטיה ןיימ ןריולרַאפ בָאה'כ; :שיניַארקוא ףיוא
 קַאז ןטשרעביוא םעד ןופ .קעז יד ןענדרָאוצניא ןביוהעגנָא רע טָאה םעדכָאנ
 םענרעזייא ןַא ףיא קעשטַאה ַא טימ טיונק םענירג ַא ןגױצעגסױרַא רע טָאה
 זיא סָאװ ,ענימ א וצ ןטפָאהַאב ,רָאטַאנָאטעד ַא ןעוועג זיא קע ןטייווצ ןפיוא .קע
 ןרָאװעג טגײלעגקעװַא זיא ענימ רעד ףיוא ,ןגָאװ ןיא ןטנוא ןטלַאהַאב ןעוועג
 ןכוזרעטנוא ןעמונעג ךיז טָאה ווָאּפָאּפ ,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא טימ לופ ,קַאז ַא
 רעד טימ קעשטַאה םעד ןטפָאהַאב טנעמָאמ ַא ןיא טָאה ןוא ,דָאר עטשרעדָאפ סָאד
 ןופ ןקור ןפיוא סעצייל יד טגײלעגקעװַא רע טָאה קיאור .דָאר םעד ןופ ףייר
 רע .ןעמוקעג זיא רע ןכלעוו טימ ,געוו ןפיוא קירוצ ןעמונרַאפ ךיז ןוא דרעפ
 ןעוו ,לטיה ןייז טכוזעג טלָאװ רע יו ,דרע רעד וצ ּפָאק ןייז טזָאלעגּפָארַא טָאה
 םיטש יד טרעהעג ךָאנ רע טָאה ,רעטעמ טרעדנוה ַא טרעטייוורעד ךיז טָאה רע
 ,םינּפ ןייז קידנרעקמוא טינ ,סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא ווָאּפָאּפ ,שטייד ןקידנעיירש ןופ

 םעד טרעהעג רימ ןבָאה ,ןווָאּפָאּפ ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ ןדנוקעס עקינייא
 ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רָאטַאװרעסבָא רעד ,סיירפיוא ןקידָארומ ַא ןופ ךליה
 ןָאינרַאג ןופ עיציזָאּפ רעד ןופ זַא ,ןעוועג עידומ טָאה ,ענסָאס רעכיוה ַא ןופ ץיּפש
 ערעזנוא טָאה םעדכָאנ ,ןרעקַאלפ-רעייפ עסיורג ןוא ךיור ןליונק ףיוא ךיז ןבייה
 -רעוועג ןופ סיירפיוא ןופ ןעגנַאלקּפָא ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,טכיירגרעד ןרעיוא
 ערעגנעל םעדכָאנ ןוא ,ןָאזינרַאג ןופ םינינב יד ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעניזַאגַאמ
 ,ןסקיב ןופ ןּפלַאז

 -- רענייא ןופ שארב :ןּפורג ייווצ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד טלייטעצ בָאה'כ
 ןרָאװעג טנדרָארַאפ זיא ןוז ןיימ .רעטייוצ רעד ןופ שארב ךיא ןוא ,ןוז ןיימ
 יד געוו ןפיוא ןדיינשרעביא ןוא טייז רעטייוצ רעד ןופ ףרָאד ןיא ןײגוצניײרַא
 געוו רעייז ףיוא סױרַא ןענעז ןּפורג עדייב ,ףַארגעלעט ןוא ןָאפעלעט ןופ ןטָארד
 זיא עקַאטַא יד .ןָאינרַאג םוצ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז ןוא

 ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשטייד יד זַא ,ױזַא ,עטעטרַאװרעדמוא ןַא ןעוועג
 טשרעוצ .רעוועג ןרַאפ ךיז ןּפַאכ וצ ןזיוװַאב טינ ןבָאה ,רעייפ םעד ןשעל טימ
 סָאװ ,רעניַארקוא יד ןפערט וצ טינ ידכ ,טכיזרָאפ סיורג טימ ןסָאשעג רימ ןבָאה
 ןסָאש עטשרע יד ךָאנ .הפירש יד ןשעל םוצ רעסַאװ סרעמע ןגָארטעג ןבָאה
 ,ןפָאלעצ ךיז ןוא סרעמע ערעייז ןפרָאװעגקעװַא רעניארקוא יד ןבָאה

 זיא ױזַא -- ַאקנָאל .ןָאזינרַאג םעד ןרידיווקיל וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רימ
 ןכָארבעגכרוד ךיז טָאה -- רענַאזיטרַאּפ יד ייב ןוז ןיימ ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג
 א ךרוד ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא סָאװ ,רעיוט ןכרוד עּפורג ןייז ןופ שארב
 םעניא ןלַאפעג ןענעז ןוא ייז ןופ ןפָאלטנַא הלהב ַא ןיא ןענעז ןשטייד יד .עבמָאב
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 ףיוה רעצנַאג רעד ןוא ,ןדנוקעס עקינייוו ןייק רעבירַא טינ ןענעז סע ,ןפיול

 ןופ עקינייא .ןשטייד עטעדנואוורַאפ ןוא עטעגרהרעד טימ טקעדַאב ןעוועג זיא

 ,רענַאזיטרַאּפ עשידיא ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפוצניײרַא טַאהעג ארומ ןבָאה סָאװ ,ייז

 ץוח ,ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז םינינב עלַא ,ןעמַאלפ יד ןיא ןעגנורּפשעג ןענעז

 .ףיוה ןופ קע ןטייווצ ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,לַאז-עזעל םעד ןוא בולק-ןרעציּפָא םעד

 זנוא וצ ןסָאשעג ןוא קינייװניא טקיטסעפַאב ךיז ןבָאה ןשטייד עטעװעטַארעג יד

 ,רעטצנעפ יד ןופ
 ןוא ךיא בָאה ,ןשטייד עקידנפיולטנַא יד ךָאנ ןפָאלעגכָאנ זיא ַאקנָאל ןעוו

 -קירוצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענעז רימ רעבָא ,ָאניסַאק יד טריקַאטַא עּפורג ןיימ

 לָאמ ןטייווצ ַא ןריקַאטַא וצ טוואורּפעג בָאה'כ ,ןליוק ןופ לגָאה ןרַאפ ןטערטוצ

 רעד ןיא .גלָאפרעד ןייק טַאהעג טינ ךיא בָאה לָאמסָאד ךיוא רעבָא ,זיוה סָאד
 ,םירבח ערעזנוא ןופ יירד ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענעז עקַאטַא רעטייווצ

 ןענַאטשעג ןענעז סע ואוו ,ףיוה ןופ ףיט רעד ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה רימ

 ַא טריפעגכרוד ןוא ייז רעטניה ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה רימ ,סָאטױא-טסַאל ייווצ

 קיצנַאװצ ףיוא בולק םעד ןופ טרעטייוורעד ןעוועג ןענעז רימ ,גנוטַארַאב עצרוק

 ,רעטעמ
 -- רעטצנעפ יד ןיא ןטַאנַארג עכעלטע ןפרַאװנײרַא ןוא ןיהַא ןפיול לעוו'כ --

 .ַאשַאס טגָאזעג טָאה

 ןסָאש ןופ לובמ ַא ןָאטעג סָאג ַא זנוא ףיוא ךיז טָאה עגר רעבלעז רעד ןיא

 "עגפיוא ןבָאה םעדכָאנ { ףיוה ןטימ ןיא ץלָאה קיטש ַא יו ,ןלַאפעג זיא ַאשַאס ןוא

 ןשטייד עטעדנואוורַאפ ןופ ןעיירשעג יד .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןטַאנַארג ןסיר

 רערעדנַא רעד ףיוא ןָאטעג גנורּפש ַא ןבָאה רימ .טפול יד ןטינשעגכרוד ןבָאה

 טציא זיב .דחּפ ןופ עקידנרעטיצ ,ןשטייד ןשיווצ ןענופעג ךיז ןוא זיוה ןופ טייז

 ױזַא רענַאזיטרַאּפ םירבח עניימ עיצקַא םוש ןייק ןיא ןעזעג טשינ ךיא בָאה

 !המקנק :יירשעג ןטימ ןשטייד יד טריקַאטַא ייז ןבָאה ףלעוו יװ ; טרעטסײגַאב

 רעייפ ןטימ ןזָאלעג םעדכָאנ ןוא הריד יד טכַאמעג בורח ןבָאה רימ ,*!המקנ

 -עג זיוה עצנַאג סָאד זיא ןדנוקעס עכעלטע ןיא ,ןטפירש:-טייצ ןוא רעכיב יד
 יו ןעזעג רימ ןבָאה ,ָאניסַאק רעד ןופ קידנעײגסױרַא .,ןעמַאלפ ןיא ןענַאטש
 ַא ףיוא לעמ ןוא רעקוצ טימ קעז ןָא ןדָאל רענַאזיטרַאּפ עקינייא ןוא ןוז ןיימ
 .דרעפ עשיגלעב ייווצ טנַאּפשעגנייא טָאה'מ רעכלעוו ןיא ,ןגָאװ ןשטייד ןסיורג

 -טכייל ףניפ יד ןוא םירבח עטעגרהרעד ייווצ ערעזנוא ןעמונעגטימ ןבָאה רימ
 ענייז ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא סָאװ ,ןעשַאס ךיוא ייז ןשיווצ ,עטעדנואוורַאפ
 -עגטימ ןוא ףרָאד ַא ךרודַא רימ ןענעז ,דלַאװ ןיא קידנרעקקירוצ .סיפ עדייב
 -גבעגעגרעביא ןייז ןופ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ףרָאד ןופ ןטסטלע םעד ןעמונ
 וירב ַא טגײלעגנירַא רימ ןבָאה יורפ ןייז ןופ טנַאה ןיא .ןשטייד יד וצ טייק
 סיירפיוא ןכָאנ זיא סָאװ ,ןַאמלעה ןָאפ ןָארַאב םעד ,ןָאזינרַאג ןופ רידנַאמָאק םוצ
 עידומ ,שטורװַא בושי םעד וצ רעטיײלגַאב ענייז טימ ןפָאלטנַא ענימ רעד ןופ
 טגָאזעג זיא ווירב ןיא .לַאפנָא םעד ןגעוו עיזיוויד רעד ןופ לַארענעג םעד ןייז וצ
 טעװ קלָאפ עשידיא עצנַאג סָאד ,ןַאמלעה ןָאפ ןָארַאב, : סקידנגלָאפ ןרָאװעג
 -קעלַא ןופ ןָאינרַאג םעד טרידיווקיל בָאה ךיא רעבָא ,ןרידיווקיל טינ רעלטיה
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 -רענַאיטרַאּפ רעשידיא רעד ןופ רידנַאמָאק :טעמתחעג בָאה'כ .*עקווָארדנַאס

 ,(אשימ רעטעפ רעד) *?ַאשימ ַאידַאיד,; דיא רעד : עּפורג

 ("תואטיגה תומחלמ רפס?)

 רעמעני"המקנ עשידיא

 ןרָאפעגנײרַא ,דלַאװ:רענַאזיטרַאּפ ןיא ,זנוא וצ זיא טנװָא ןקידנגער ַא ןיא
 -ּפָארַא רימ ןבָאה לייאעג ןיא ,ייה טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ ,לרופ שירעיוּפ ַא
 ךיז ןבָאה ןגיוא ערעזנוא רַאפ ...ןגָאװ ןלופסינמייהעג ןופ ייה סָאד ןפרָאװעג
 עצרַאװש ןגָאװ ןיא ןגעלעג ןענעז סע .ןקעלפ-טולב עטיור עטרעווילגרַאפ ןעזעג
 עגנוי ענעלַאפעג ףניפ ןופ סרעּפרעק יד ןעוועג ןענעז סָאד .קעז עטקיטולברַאפ
 קעינָאמ : סעילימַאפ ןוא ןעמענ ערעייז רעביא ביג ךיא סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיא
 ףיוא ,ץינעלאפ ןיא ןריובעג) ןייטשנָארב לאיחי ;(קצָאװטָא ןיא ןריובעג) ןַארפַאש
 יקסניצאקיט םהרבא ; (םלעכ ןיא ןריובעג) דלָאגניג רעב ;(עיניל-ןַאב רעקצָאװטָא
 ,(עשרַאװ ןופ) ןייטשנעמולב הירא ; (ןילָאװרַאג ןופ)

 ןענעז געוו ןפיוא ןוא בעגרַאפ ןשינַאזיטרַאּפ ַא ןליפסיוא ןעגנַאגעג ןענעז ייז

 ןז,9.7. עיצַאזינַאגרָא רעשיטסישַאפ רעשיליוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאב ייז
 עשיליוּפ יד טימ ףמַאק ןקידהעש-ריפ ַא ךָאנ .(תוחוכ עטנפָאװַאב עלַאנָאיצַאנ)

 ,טיוט ןלַאפעג עטנַאמרעדנביױוא יד ןענעז ןטסישַאפ

 ןופ גנולדיזסיוא רעד ךָאנ ךיילג דלַאװ ןיא ןעמוקעג זיא ןַארפַאש קעינָאמ

 "רַאװ ןופ ןפָאלטנַא זיא ןייטשנָארב לאיחי ,1942 ,טסוגױא ןט-20 םעד ,קצָאװטָא
 דלַאװ ןיא ןעמוקעג זיא דלָאגניג רעב ,19432 ,רַאונַאי ןט-18 םעד ָאטעג רעוועש

 ןוא ןייטשנעמולב .,םלעכ ןיא ןדיא יד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ ךיילג *טוגער;
 -פיואיָאטעג רעװעשרַאװ ןופ "טוגער, דלַאװ ןיא ןעמוקעג ןענעז יקסניצַאקיט
 ,1943 ,לירּפַא ןט-29 םעד ,דנַאטש

 ןבָאה דלַאװ:רענַאזיטרַאּפ ןיא ןעמוק רעייז ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש
 ןיא טײלכַאװ-,ס .ס יד ןלַאפַאב וצ טײקטגַאװעג רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ייז
 ,רעדלעוו יד ןיא ןדיא טריפעגסױרַא ןבָאה ייז ןענַאװ ןופ ,סָאטעג יד

 יד ןיא דַאירטָא רעזנוא ןיא ,1942 ,טסוגױא רעט-17 רעד ןעוועג זיא סע
 ָאטעג רענישולַאק ןגעוו סעיסרעוו ענעדישרַאפ ,.עטקירדרעד ַא ןעוועג גנומיטש
 | ,טכיירגרעד זנוא וצ ןבָאה

 יד ןבָאה 1943 ןיא .,טלדיזעגסיוא ןרָאװעג ,1942 ןיא ,ןיוש זיא ןישולַאק
 זיא סָאד .ָאטעג עיינ ַא ןישולַאק ןיא ןפַאש ייז זַא ,טרישיפַא םוטעמוא ןשטייד
 ןדיא עטקעטשרַאפ יד ןרַאנוצנײרַא יו לדניווש רעיינ ַא םיחצור יד דצמ ןעוועג
 ןטכעשסיוא טכייל ייז ןענעק ןעמ טעװ ךָאנרעד ןוא ןישולַאק ןיא

 ,ןישולַאק ןיא ןעמוקעג ןענעז ןוא ןרַאננײרַא טזָאלעג ךיז ןבָאה ןדיא ךס ַא
 טפירשרעטנוא יד ןעוועג ךָאד זיא ןעגנוכַאמטנַאקַאב יד ףיוא זַא ,ךיז קידנציטש
 .רעשיפ סנַאה רָאטַאנרעבוג ןשטייד ןופ
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 "נַאגַאּפָארּפ ןבָאה ,ןשטייד יד ןליצ סע סָאװ וצ קידנסיוו ,רענַאזיטרַאּפ ,רימ

 םורַא ױזַא ןליוו ןשטייד יד לייוו ,קירוצ ָאטעג ןיא ןייג טינ ןלָאז ןדיא זַא ,טריד

 -עגּפָא טלָאמעד ןבָאה רימ יװ .ןדיא ענעבילבעגנבעל ךעלטשער עלַא ןטכעשסיוא

 רעבָא .רעטרע ענעדישרַאפ ןיא טקעטשרַאפ ןדיא טנזיוט 20 ןעוועג ןענעז ,טצַאש

 ,גנורעלקפיוא רעזנוא ןפלָאהעג קיניײװ טָאהס

 -- 1943 ,טסוגיױא ןט-17 -- עטַאד רעטנָאמרעדנביױא רעד רַאפ ןענעז זנוא וצ

 ןטנעמיגער ןָא קר ןעמוק ןישולַאק ןופ טנגעגמוא רעד ןופ זַא ,תועידי ןעגנַאגרעד

 ןדיא-ָאטעג יד ןשיװצ זיא סע .יײצילָאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ ,ָא .ס ,.ס .ס ןופ

 ,קינַאּפ עקידלַאװג ַא ןכָארבעגסױא

 ןיא יו דנַאטשפױאיָאטעג ַא ןישולַאק ןיא סיוא טכערב רעמָאט ,ארומ תמחמ

 -עטילימ עסיורג טקישעגנײרַא דנַארב ןוא ּפָארטס ןלַארענעג יד ןבָאה ,עשרַאװ

 ,טרעלקעגפיוא טָאה טנַאדנעמָאק-.ס .ס רעד םגה ,ןישולַאק ןיא ןטנעמיגער עשיר

 ןטנעמיגער עשטייד יד זַא ןוא ןדיא יד ןעשעג טינ סטכעלש ןייק טעו סע זַא

 ןקַאילָאּפ יד דצמ ןדיא יד ףיוא םָארגָאּפ ַא ןזָאלרעד וצ טינ ידכ ןעמוקעג ןענעז

 ןדיא יד ןופ רעטימעג יד טקיאורַאב טינ רעטרעוו יד ןבָאה ךָאד ,רעניארקוא ןוא

 "עג ןבָאה סָאװ ,םירבח ףניפ עטנָאמרעדנבױא יד טקישעגסױרַא ןבָאה רימ

 ןפױלטנַא ןעז ןלָאז ייז ,ןדיא יד ןקריװַאב ןוא ָאטעג ןיא ןעגנירדניירַא טפרַאד

 יז .ןשטייד יד ןופ תוחטבה עשלַאפ ןייק ףיוא ןייז ךמוס טינ ךיז ןוא ָאטעג ןופ

 ןבָאה ,ןישולַאק ןופ רעטעמָאליק ריפ ,געוו ןפיוא .ןרעװָאר ףיוא ןרָאפעג ןענעז

 ןטכידעג ַא טנפעעג ייז ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןצ.2:.9. יד טימ טנגעגַאבנָא ךיז ייז

 לטפניפ ןופ ייווצ ןוא ,יירעסיש עטרעטיברַאפ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .רעייפ

 ןפָאלעגנײרַא ןענעז רענַאזיטרַאּפ יירד עקירעביא יד .טיוט ןלַאפעג דלַאב ןענעז

 יז ןבָאה ,לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,וו.9.. יד .דלַאװ ןיא רעפיט

 "עגרעטנוא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ןליוק ןייק רעמ קידנבָאה טשינ .טגלָאפרַאפ

 סָאד רעבָא ,רעגלָאּפרַאפ עשיטסישַאפ יד ןביירטרַאפ וצ ידכ ,דלַאװ םעד ןדנוצ

 .טיוט ןלַאפעג ,טירדעבלַאז ,עלַא ןענעז ייז ןוא ןפלָאהעג טינ טָאה

 ,םעגרַאפ רעייז ןופ טרעקעגקירוצ טינ ךיז ןבָאה םירבח ףניפ יד זַא ,ןעזרעד

 -פיוא ןעגנַאגעג ,ןצפופ-עבלַאז ,גָאטימכָאנ ,1943 ,טסוגיױא ןט-17 םעד ,רימ ןענעז

 רעשעלרעייפ עשילױּפ ןוא טנערבעג ךָאנ טָאה דלַאװ רעד ,םירבח ףניפ יד ןכוז

 ךיוא ןגעו יד ףיוא ןבָאה רימ .רעייפ סָאד ןשעלרַאפ וצ ןרָאפעגנײרַא ןענעז

 ןוא סָאטױא-טסַאל ףיוא ןרָאפעג ןענעז .ס .ס ןופ ןעגנולײטּפָא עצנַאג יװ ןעזעג

 ןענַאלּפָארע עשטייד ןגיולפעג ןענעז סע ןוא ןישולַאק וצ גנוטכיר רעד ןיא ןעקנַאט

 ערעזנוא קידנכוז ,דלַאװ ןרעביא טזײרקעגמורַא ןבָאה סָאװ --- !?סטימשרעסעמ, --

 יד ךָאנ ךיילג .ןטידנַאב עשידיא יד ןופ רעטרעניואוו .ה .ד ,ןטלעצעג-דלַאװ

 "לעקנעה; .נ .מ ןענַאלּפָארע ןופ סערדַאקסקע ןזיװַאב ךיז ןבָאה ?סטימשרעסעמ,

 ,*109 טימשרעסעמ , ןוא

 ןעוועג זיא סע .דלַאװ םעד ןרידרַאבמָאב ןביוהעגנָא ןבָאה ןענַאלּפָארע יד

 ךיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד ןקערשנָא ןלָאז ייז ,ןשטייד יד ןופ הנווכ יד

 רעדלעװ יד ןיא ךיוא זַא ןסיוו ןלעװ סָאװ ,ָאטעג רענישולַאק ןיא ןדיא יד

 .גנוטער ןייק ייז רַאפ ָאטינ זיא
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 ןכוזפיוא קעװַא ןענעז סָאװ ,םירבח ףניפ טלײטעגּפָא רעדיוו ךיז ןבָאה סע
 המלש ,לטפניפ ןטייוצ םעד ןופ רענייא .רענַאזיטרַאּפ עשידיא ףניפ עטשרע יד
 ןשיליוּפ ַא ןופ ליוק ַא ןופ טוט ןלַאפעג דלַאב זיא ,שטשָאמַאז ןופ ,ןַאמרעדעל

 וצ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה לטפניפ םעד ןופ ריפ עקירעביא יד .טנַאיצילָאּפ
 גנוטכיר רעד ןיא ןעגנולײטּפָא-.ס .ס ץלַא ןעייג סע זַא ,העידי רעד טימ זנוא

 .ןישולַאק ןייק
 ,טקעטשרַאפ ןעוועג ןענעז רימ ואוו ,ייה ןגיוטס יד ןופ סױרַא ןענעז רימ

 ןישולַאק ןייק טזָאלעג ךיז ןוא

 ַא טימ ָאטעג ןיא ןסײרנײרַא ךיז ןלעװ רימ זַא ,ןעוועג זיא ןַאלּפ רעזנוא

 ןפיולטנַא ןענעק ןלָאז ייז ,ןדיא יד רַאפ געוו ַא קידנכַאמ ,יירעסיש רעטכידעג
 עשטייד יד ןסישַאב ןביוהעגנָא ןבָאה רימ ןעוו ,טנװָא רעגײזַא 10 ןעוועג זיאס

 רעסיורג א ןופ ןרָאװעג טביױטרַאפ ןענעז רימ .ָאטעג ןופ ןטקנוּפ ןיא ךַאװ
 ,יירעסיש רעשטייד

 עשטייד יד ןביירטרַאפ וצ ןעגנולעג זנוא זיא טכַאניב רעגייזא 1 טשרע
 ןוא סיורג ןדיא ןפיול ןעמונעג ןבָאה ָאטעג ןופ .טקנוּפ-ָאטעג ןייא ןופ ךַאװ
 .עסיורג יוװ ױזַא טײקיטסַאה ַא טימ ןפָאלעג ןענעז רָאי 6-5 ןופ רעדניק .ןיילק

 ;קידנגָאז ,רעטומ ןייז טּפעלשעגטימ טָאה דניק ןיילק ַא יו ךיז קנעדעג סע

 ןשרעהַאב וצ ןזיװַאב ןבָאה ןשטייד יד זיב ,"ןפױלטנַא רעלענש רימָאל ,םוק
 ,ןדיא 200 ןפָאלעגסױרַא לייוורעד ןענעז ,טקנוּפ-ךורבכרוד םעד

 זנוא ןבָאה סע .ןישולַאק ןופ ןעיצקירוצ םַאזגנַאל ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ

 ַא ךָאנ טשרע .,עירעמרַאדנַאשז-דלעפ עשטייד ,ןטנַאיצילָאּפ עשיליוּפ טגלָאפרַאּפ
 ,רעגָאיכָאנ ערעזנוא ןופ ןרעטייוורעד וצ ךיז ןזיוװַאב רימ ןבָאה ףמַאק ןקידהעש
 ;ץלעיק ןופ ,ןַאמקילַאיב קעינָאמ :עטיױט ריפ זנוא ןשיוצ ןלַאפעג ןענעז סע

 ; (טָאק דנומגיז : ןעוועג זיא םינָאדװעסּפ רעשינַאזיטרַאּפ ןייז) םלעכ ןופ ,ץכ עסיז
 ,םלעכ ןופ גרעבנעזָאר ךלמ ןוא שטשָאמַאז ןופ קַאנרעטסַאּפ לטָאמ

 דלַאװרענַאזיטרַאּפ רעזנוא ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה רימ יװ דלַאב
 עשידיא ףניפ ןגיל ףרָאד ןטנעָאנ ןיא זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה ,"טוגער;
 ןיא ןעגנַאגעגקעװַא לייאעג ןיא ןענעז רענַאזיטרַאּפ .רענַאזיטרַאּפ עטעגרהעג
 עטעגרהעג יד ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ןיא ,קעז ףניפ ןעזרעד ןבָאה ןוא ףרָאד
 ,לרופ שירעיוּפ ַא ףיוא דלַאװ ןיא טריפעגקעוַא טָאה ןעמ עכלעוו ,םירבח

 קידרעדיוש ַא טקעלּפטנַא זנוא רַאפ ךיז טָאה ,קעז עצרַאװש יד קידנענעפע
 -סיוא ,ןליוק טימ טרעכעלעגכרוד ןעוועג זיא רעּפרעק סנַארּפַאש קעינָאמ : דליב

 ןרעוװש ַא ןיא יוװ קיאור ןגעלעג זיא ןייטשנרעב לאיחי ;ןזייאביר ַא יו קידנעעז
 ,למינּפ גנוי ןייז ףיוא ןסָאגעגסיױא ןעוועג זיא לכיימש רעשינָאריא ןַא ןוא ףָאלש
 סנייטשנעמולב הירא ; ףיוא ךיז רע טּפַאכ דלַאב זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג טָאה ןעמ
 ןייז ןטלַאהעג טָאה דלָאגניג רעב :טנערברַאפ זייוולייט ןעוועג זיא רעּפרעק
 סָאװ םעד ץָארט זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס ןוא רעװלָאװער ןופ לטנעה םייב טנַאה

 טינ רעדרעמ עשיטסישַאפ יד טימ ףמַאק םעד ךָאנ רע ליוו ,טיוט ןיוש זיא רע
 ,ןטינשענּפָא ןענעז ןרעיוא יד ןוא טנַאה עטכער סיקסניצָאקיט םהרבא ; ןבעגפיוא
 יד .טלעפעג טָאה ןַאגרָאטכעלשעג רעד ךיוא ןוא קַאה ַא טימ טקַאהעגּפָא יו



 103 רענאזיטרַאּפ עשידיא

 -עבעל ַא םיא ןבָאה ייז זַא ,תועמשמ .טקירדעגפיונוצ ףייטש ןעוועג ןענעז ןייצ
 ,טלָאװעג ןבָאה ייז .םייוניע עכעלקערש ענױזַא ןָאטעגנָא םיא ןוא טּפַאכעג ןקיד
 רע ןוא ,רענַאיטרַאּפ עשידיא יד ןופ תודוס ןסיוורעד ךיז םיא ייב ,סיוא טזייוו
 ,טרָאװ ןייק קידנדערסױרַא טינ ,ןייצ יד טפייטשרַאפ רַאפרעד טָאה

 רימ ןבָאה רבק ןשירפ ןפיוא .רבק ןייא ןיא ןעוועג רבקמ ייז ןבָאה רימ
 ןעמענ ערעייז עלַא קידנצירקסיוא ,ץלָאה ןופ לָאמקנעד ןשינַאזיטרַאּפ ַא טלעטשעג
 רעדעי טָאה ייברעד ."טייהיירפ רעזנוא ןוא רעייא רַאפ, : טפירשרעטנוא ןטימ
 !המקנ !המקנ !המקנ :רעטרעװ יד טרעטסילפעג

 ("םלעכ ךוב:רוכזיפ)

 ןפורגירענַאזיטרַאּפ ןיא

 עשימייה .םישדח ייווצ טעקנָאלבעג טרָאד ,דלַאו ןיא קעװַא ןיב ךיא ..;
 ןשיווצ ןענעז סע לייוו ,טרָאד ןופ קעװַא לָאז ךיא טנרָאװעג ךימ ןבָאה םירעיוּפ
 בָאה ךיא .ןשטייד יד וצ ןרעפילסיוא ךימ ןלעוװ סָאװ ןטנעמעלע ןַארַאפ ייז
 רעשידיא ַא ןעמוקעגנָא זיא טייצנשיווצ ןיא .רעקנוב ַא ןעיוב וצ ןסָאלשַאב
 בָאה ױזַא ןוא ןענַאטשעגוצ רימ וצ זיא רע ,ןַאמרעטוּפ השמ ןעמָאנ ןטימ רוחב
 ,דלַאװ ןיא "יירפ; רעד ףיוא ןבעל םעיינ ןיימ ןביוהעגנָא ךיא

 ןענעבנג טכַאניײב געלפ ךיא סָאװ ,םעד ןופ געט עטשרע יד ךיא בָאה טבעלעג
 "עג ךיא בָאה ,עינָאלָאק ַא ןופ קידנעײגסױרַא ,טכַאנייב לָאמנייא .םירעיוּפ ייב
 "עג יו ןבילבעג גנושַאררעביא ןופ זיא רע .ןוז סעקלַאצ עדיירפ-עביוט ןפָארט
 ןיימ ןיא ןעמונעגנירַא םיא בָאה ךיא .ןשוק רימ ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןוא טמייל
 עטנַאקַאב וצ רעפרעד יד ןיא קעװַא ןיב ךיא ןעוו ,גָאט ַא םענייא ןיא ,רעקנוב
 ,(.ק .ַא) *סעצווָאקַא; ןופ ןרָאװעג טעדרָאמרעד םירבח ייווצ עניימ ןענעז ,םירעױּפ
 ןסָאלשַאב בָאה ךיא .עטיוט ןפָארטעג ייז ךיא בָאה ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו
 ,רעקנוב ןשירפ ַא ןעיוב קעװַא ןוא טרָא םעד ןטייב וצ

 ,ןשטנעמ עטנפָאװַאב ייווצ טקרעמַאב סנטייוו רעד ןופ ךיא בָאה קידנרעדנַאװ
 עטנַאקַאב ןענעז סע זַא ,ןעזרעד ןוא טכיילשעגוצ ייז וצ טייחרעליטש ךיז בָאה ךיא
 ַא -- רעטייוצ רעד ןוא ווָאכעלעשז ןופ רעלדנעהנייטש םולש -- רענייא ,ןדיא

 ןוא רענַאזיטרַאּפ ןענעז ייז זַא ,טגָאזעג רימ ןבָאה ייז .עדווישזק ףרָאד ןופ רוחב
 ךיז ןעימַאב ןוא גנולײטּפָא יד ןריולרַאפ ייז ןבָאה עװַאלבָא רעשטייד ַא ךָאנ
 -ײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןעגנַאגעגטימ ייז טימ ןיב ךיא .ןעניפעגוצקירוצ יז
 רַאפ ןָא ךיז טבייה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא טַאנַארג-טנַאה ַא ןעמוקַאב טרָאד ,גנול
 ,ףמַאק ןוא המקנ ןופ ןבעל ַא רימ

 יטרַאּפ יד יינספיוא רימ ןריזינַאגרָא ןסור ןוא ןדיא ךָאנ טימ םַאזניימעג
 טימ ךיא .רעוועג ןטלַאהַאב סָאװ ,םירעיוּפ ןופ ךיז ןסיוורעד רימ .עּפורג-רענַאז
 -יטרַאּפ עּפורג רעד ןיא .ךיז ןענּפָאװַאב ןוא רעוועג סָאד ּפָא ןעמענ םירבח עניימ
 "עג לדנעמ ,רעלדנעהנייטש םולש :ןדיא עקידנגלָאפ ןענופעג ךיז ןבָאה רענַאז

 ןופ .ןדיא רָאּפ ַא ךָאנ ןוא עדווישזק ןופ עלהמחנ ,סעביוט-עגייפ לשרעה ,טכער
 רעד ןופ שארב ןענַאטשעג ןענעז ייז ,םיפַארעס ןוא ןַאװיא : ךיא קנעדעג ןסור
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 ןַא ,עקשַאס ןוא ,טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןופ ןפָאלטנַא ןענעז עדייב ,עּפורג

 ןייא ןוא ןסקיב עכעלנייוועג ןופ ןענַאטשַאב זיא רעוועג רעזנוא ,רעניַארקוא

 ,סקיב-ןישַאמ

 .ןכָאװ רָאּפ ַא ןעוועג טרָאד ,רעדלעוו רעװָארבמָאד יד ןיא קעװַא ןענעז רימ

 ןענעז רימ .טלײטעצ עּפורג רעזנוא טָאה רע ,ןַאטיּפַאק ַא ןעמוקעג זיא סע

 ,וָאנַארַאב ייב שזפעיוו ךייט םוצ קעוװַא

 ןבָאה רימ .ןילבמעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רערעזנוא ףמַאק רעטשרע רעד

 ןשטייד יד .יירעסיש ַא טנפעעג ןוא לַאזקָאװ םעד ןיא ןסירעגניירַא םרוטש טימ ךיז

 טייצ ַא .טרָא ןפיוא טיוט ןבילבעג ןענעז ייז ןופ עקינייא ןוא ןפָאלעצ ךיז ןענעז

 עגנוי עּפורג עסיורג ַא טײרפַאב ןוא רעגַאל ַא ןלַאפַאב רימ ןענעז רעטעּפש

 -רעטנוא רימ ןבָאה קיטייצכיילג .טעברַא-גנַאװצ ףיוא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןקַאילָאּפ

 רימ ןענעז געוו ןפיוא .,דלַאװ ןיא קעװַא ןוא סעדייבעג טימ ןענישַאמ ןדנוצעג

 רעד ףיוא לַאפנָא רעד .ןענַאלּפָארע עשטייד ןופ ןרָאװעג טגלָאפרַאפ רדסכ

 עקינייא .בַאטש ןופ לעפַאב ןפיוא ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא ןילבמעד עיצנַאטס

 טימ ןענישַאמ .וָאטרַאבול-ןילבול יײיסָאש םעד טרינימ רימ ןבָאה רעטעּפש געט

 ,טפול רעד ןיא ןעגנורּפשעג ןענעז ןשטייד

 רעשירעוּפ רעד ןופ ןקַאילָאּפ ןסָאלשעגנָא עּפורג רעזנוא ןיא ךיז ןבָאה ָאד

 טנּפָאװטנַא ,ןעמַאזוצ טפמעקעג ןיוש ןבָאה רימ ; (?ַאקסּפָאלכ ַאידרַאװג;) עידרַאװג

 ,ץייוו טימ רעייש ַא ןדנוצעגרעטנוא ןוא יײצילָאּפ -טַאנַארג יד

 ףיוא קעװַא ןוז סעביוט-עגייפ לשרעה טימ ךיא ןיב םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 "רעּפ ַא טקרעמַאב רימ ןבָאה געוו ןפיוא .טכַאנייב ןעוועג זיא סע .גנוריּפשסיוא

 רעד ןיא טנעה יד; :ןָאטעג יירשעג ַא ןוא םיא וצ ןעגנורּפשעגוצ ןיב ךיא .,ןָאז

 ןױשרַאּפ ַא ןעזרעד בָאה ךיא ןוא טיירדעגסיוא רימ וצ ךיז טָאה רענעי ,*! ךיוה

 טָאה רע .דיא ַא זיא סע זַא ,ןזיױועגסױרַא ךיז טָאה סע .,דרָאב רעגנַאל ַא טימ

 טָאה רע .עקיר ןופ ןַאמכייט לשרעה טסייה רע זַא ,טגָאזעג ןוא טנָאקרעד ךימ

 ענייז ןגעוו טלייצרעד רימ ןוא ךיז טימ ןעמענטימ םיא לָאז ךיא ןטעבעג רימ

 ,ןעגנובעלרעביא עכעלרעדיוש

 זַא ,ךיז קידנסיורעד .רעיױּפ ַא ייב ןעוועג ןענעז עקניזוק ןייז טימ רע

 ןייג וצ ןסָאלשַאב בָאה ךיא .ןפָאלטנַא רע זיא ,ןענעגרה םיא ןליוו םירעיוּפ

 ןוא לדיימ סָאד ןעמוקַאבסױרַא ,רעיוּפ םוצ קעװַא ןיב ךיא ,לדיימ סָאד ןעװעטַאר

 ,*דַאירטָא,-ןעילימַאפ ןיא יז טכַארבעג

 -רעווָאנַארַאב יד ךרוד עבַאגפיוא ןַא ףיוא קידנעייג ,םורַא געט עקינייא ןיא

 עטנפָאװַאבמוא עּפורג עסיורג ַא ןפָארטעג רימ ןבָאה ,רעדלעוו רעװָאטרַאבול
 ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןוא סָאטעג ענעדישרַאפ ןופ ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,ןדיא

 ןופ ןלַאפנָא ןופ ךעלקערש ןדייל ייז זַא ,טלייצרעד זנוא ןבָאה ייז .דלַאװ ןיא

 -עגסיוא געט עקינייא ףיוא ןביילברַאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .ק .ַא סעדנַאב

 "עגּפָא יד ןופ ךס ַא .רעטייו קעװַא ןוא ןטידנַאב יד ןופ טנגעג יד טקינייר

 ,לארשי ןיא טנייה ךיז ןעניפעג ןדיא עטעװעטַאר

 "גייא רעלדנעהנייטש םולש טקישעג רימ ןבָאה רעדלעוו רעוויליג יד ןופ
 "סעצווָארעדנַאב,, ןלַאפַאב םיא ןענעז געוו ןפיוא .םירעיוּפ יד ייב רעוװעג ןפיוקוצ
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 ךיז טזָאלעג ןוא טנעמָאמ ַא טצונעגסיוא טָאה רעלדנעהנייטש .טנּפָאװטנַא ןוא
 ןשיװצ .טנַאה ַא טעדנואוורַאפ ןוא ןסָאשעגכָאנ םיא ןבָאה ןטידנַאב יד .ןפיול
 זיא רעכלעוו ,ַאקשַאס רעניַארקוא רעד ךיוא ןענופעג ךיז טָאה סעצווָארעדנַאב יד

 .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעזנוא ןופ ןפָאלטנַא

 ןָא דלעפ ןפיוא ןענופעג םיא בָאה ךיא .טעװעטַארעג ךיא בָאה ןעמולש

 ַא ןיא טריפעגקעווַא ןוא דרעפ ןיימ ףיוא טגײלעגפיורַא םיא ךיא בָאה ,ןייזטסואווַאב
 -עגניירַא םיא ךיא בָאה טרָאד ,יײצילָאּפ עשטייד ןענַאטשעג זיא סע ואוו ,ףרָאד
 טריטוּפמַא םיא רע טָאה ,רעוועג ןופ גנואָארד ןרעטנוא .רָאטקָאד ַא וצ ןגָארט
 -נייטש .עּפורג ןיימ וצ קעװַא קיריצ ךיא ןיב עיצַארעּפָא רעד ךָאנ ,טנַאה יד
 רע ואוו ,ליוּפ ןיא טנייה ךיז טניפעג רע ןוא ןרָאװעג טנוזעג זיא רעלדנעה
 | ,ײמרַא רעד ןיא טמַא ןכיוה ַא טמענרַאפ

 ,ןדיא ןופ ןרוּפש יד ףיוא ןלַאפעג .ק .ַא ןופ ןױשרַאּפ ַא זיא טייצ רעד ןיא
 טגנערבעג ןוא קעװַא זיא רע .רעקנוב ַא ןיא דלַאװ ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ
 ןבָאה ןדיא עלַא ,רעקנוב םעד ןפרָאװרַאפ ןטַאנַארג טימ ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד

 קעװַא ,עּפורג ַא ,רימ ןענעז םעד ןופ ךיז קידנסיוורעד .טיוט םעד ןענופעג טרָאד

 טנערברַאפ רימ ןבָאה עטוהיזָאלג רעד ןיא ,ןסָאשרעד םיא ןוא ןױשרַאּפ-,ק .ַא םוצ

 רעד ןשיוצ טלייטעצ רעירפ רימ ןבָאה האובת ךס ַא .רעגַאל-האובת ןשטייד ַא

 ,גנורעקלעפַאב רעקיטרָא
 ןענעכערוצ ךיוא ןעמ ףרַאד עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעזנוא ןופ טייקיטעט רעד וצ

 : םישעמ עקידנגלָאפ

 ךיז טכייל'ס יװ טקרעמַאב רימ ןבָאה ,עבַאגפיוא ןַא ףיוא טכַאנייב קידנעייג

 ןעזרעד ןוא רעטצנעפ םוצ טכיילשעגוצ ךיז ןבָאה רימ .עטַאכ רעשיפרָאד ַא ןיא

 יד וצ ןרעפילסיוא טלָאװעג טָאה רעױּפ רעד עכלעוו ,ןדיא ענעדנובעג ייווצ

 -עלַאב םעד ןסָאשרעד ,זיוה ןיא ןסירעגניירַא םרוטש טימ ךיז ןבָאה רימ ,ןשטייד

 ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .טיוט ןרעכיז ַא ןופ ןדיא ייווצ טעװעטַארעג ןוא סָאב

 ןופ דיא ַא -- רעטייוצ רעד ןוא סעביוט-עגייפ לשרעה :רעוװָאכעלעשז רעד

 ,רעקנוב ַא ןיא ןעמוקעגמוא רעטעּפש ןענעז עדייב .עדווישק
 -רעד ןוא רוחב רעװעשרַאװ ַא זנוא וצ ןעמוקעג זיא טכַאנ רעסיוועג ַא ןיא

 ןבָאה ייז .דלַאװ ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה םירבח עּפורג ַא טימ רע זַא ,טלייצ
 ןלַאפעגנָא טכַאנײב ןענעז םירעיוּפ יד .םירעױוּפ רעדווישק ייב רעוועג טפיוקעג

 ןשיוצ .טעװעטַארעג ךיז טָאה רעװעשרַאװ רעד זיולב ,ןסָאשרעד ןעמעלַא ןוא

 .וָאכעלעשז ןופ דניקסייר םייח ןעוועג זיא ענעלַאפעג יד

 .רעדרעמ יד ןיא ןעמונעג המקנ רימ ןבָאה םורַא םישדח יירד ןיא

 רעריפנָא ,(רעדירב) םיצירּפ ייווצ טבעלעג ןבָאה עקיר ייב עילעשַאז ףיוה ןיא

 ךס ַא ןסיוועג רעייז ףיוא טַאהעג ןבָאה ייז .טנגעגמוא רעד ןיא .ק .ַא רעד ןופ

 ןעמיױרוצּפָא יז לעפַאב ַא בַאטש ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא .ןדיא ענעמוקעגמוא

 רימ .ףיױה םעד ןיא רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא קעװַא זיא גנוריפנָא ןיימ רעטנוא

 ןופ .ק .ַא ןופ רעריפנָא םעד ןסָאשרעד ןוא סעיצַאקסיפנָאק טריפעגכרוד ןבָאה

 .םולשב סיױרַא רימ ןענעז עיצקַא רעד

 ןיא .ןדיא ףיוא .ק .ַא ןופ ןלַאפנָא יד טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה רָאי ןט-44 ןיא
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 טעדרָאמעג טשינ ןיילַא יַאװָאיַארק ַאימרַא; רעד ןופ טייל יד ןבָאה ןלַאפ ךס ַא
 ןעוועג זיא לַאפ ַאזַא ,ןדיא סיוא ךיז ןטלַאהַאב סע ואוו ,ןשטייד יד ןזיוועגנָא רָאנ
 ייוצ ףיוא ןשטייד יד ןזיוװעגנָא ןבָאה .ק .ַא ןופ עקירעהעגנָא ,ןישקילעּפ ייב
 ןענעז ןדיא עלַא .ןסירעגפיוא סרעקנוב יד ןבָאה ןשטייד יד .ןדיא טימ סרעקנוב
 ,ןעמוקעגמוא

 רימ ןבָאה טכַאנייב ,ןטידנַאב-,ק .ַא יד ןיא ןעמענ המקנ קעװַא ןענעז רימ
 ,סיוא טזייוו ,טָאה רעצעמע .ווָאראדאט ףרָאד ןיא זיוה ַא ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז
 .ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןענעז רימ ןוא טלַאהפיוא רעזנוא ןגעוו .ק .ַא יד ןדלָאמעג
 ןבלַאהטירד ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,טכַאלש ערעטיב ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סע
 ןעמָאנ ןטימ דיא רעװָאכעלעשז ןייא :ןלַאפעג ןענעז עּפורג רעזנוא ןופ .העש
 סעצווָא.ק .א יד ןופ .עטוהיזָאלג רעד ןופ רענייא ןוא עשרַאװ ןופ דיא ןייא ,עשטיא
 ,רעיוּפ םוצ קעװַא ,ןעמוקַאבסױרַא ךיז ןבָאה רימ .ןָאזרעּפ יירד ןלַאפעג ןענעז
 ןעמוקעגרָאפ זיא עיצקַא עצנַאג יד .ןסָאשרעד םיא ןוא ןבעגעגסױרַא זנוא טָאה סָאװ
 ,גנוריפנָא ןיימ רעטנוא

 תעב ,עװַאלבָא ןַא זנוא ףיוא טכַאמעג ןשטייד יד ןבָאה רעטעּפש טייצ ַא ןיא
 קילומש ייז ןשיווצ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיא ךס ַא ןעמוקעגמוא ןענעז סע רעכלעוו
 ,דנַא .א רעלדנעהנייטש לסָאי ,טנַאדנעמָאק רעזנוא -- קאלשא

 ךָאנ זיא סע .ןלַאפעצ טשינ עּפורג רעזנוא זיא ןטסולרַאפ עקיזָאד יד ךָאנ
 יועשטוי ייב ,ןימאכעשט ףרָאד םייב ןשטייד יד טימ ןפמעק וצ ןעמוקעגסיוא
 ןעמענ יד קנעדעג ךיא .ערעזנוא ןופ ךס ַא ןלַאפעג טיוט-ןדלעה ַא טימ ןענעז ָאד
 ןבעל ןבילבעג .גרעבדלָאג חסּפ ןוא רעדעלסייו השמ :;רעװָאכעלעשז יד ןופ
 .גרעבנעזָאר ךלמ זיא

 ןבָאה עטלייצעג .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעזנוא ןופ ףוס רעד ןעמוקעג זיא ָאד
 ,רעדלעוו יד ןיא ךיז קידנעקנָאלבמורַא ,גנואיײרפַאב יד טרַאװרעד ךיז

 ("הליהק רעשידיי רעװָאכעלעשז רעד ןופ ךוב-רוכזי,)

 ץיליּפ ןופ רעדלעוו יד ןיא

 טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ,רעדלעוו יד ןיא ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,ןדיא יד ..;

 ןבָאה ,רעירפ ןופ טיירגעגוצ טָאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעוועג לסיב סָאד .,ןּפורג ןיא
 ןעמַאזוצ זיא ,לעגָאפ ,טַארנדוי ןופ סעזערּפ רעד .ןײרַא דלַאװ ןיא ןעמונעגטימ ייז
 ןיא ןרָאװעג טזָאלעגרעביא רעטעברַא עּפורג ַא ןוא ייצילָאּפ רעשידיא רעד טימ
 טגעלפ לעגָאפ רעד טָא .סטוג ןוא בָאה עשידיא סָאד ןרידיווקיל וצ ידכ ,לטעטש
 .רעוועג טלעטשעגוצ ייז ןוא ענעּפָאלטנַא יד וצ ןיירַא דלַאװ ןיא ןעמוק טפָא

 טָאה עּפורג ןייז ,רעדעפ ריאמ ןעוועג זיא רעריפנָא-ןּפורג יד ןופ רענייא
 .ןסקיב טַאהעג ןבָאה ןצפופ זיולב עכלעוו ןופ ,ןדיא ףניפ ןוא טרעדנוה טלייצעג

 ןעמָאנ ןטימ קַאילָאּפ ַא ,טסירק ַא טלעטשעג ךיז טָאה עּפורג רעטייווצ ַא ןופ שארב
 רעוועג טגנערבעג וליפַא טָאה רעיוּפ רעד .ַאקבעיװ ףרָאד ןופ רעיױּפ ַא ,ַארעדנַאס
 רעקיזָאד רעד .טנפָאװַאבמוא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,עּפורג ןייז ןופ ןדיא יד רָאפ
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 יד ייב טָאה ,ףמַאק רעייז ןיא ןדיא ןפלעה לָאז קַאילָאּפ ַא ןעוו ,לַאפ רענעטלעז

 ענעפָא ןיא ןזָאלנײרַא ךיז ןגעלפ ייז זַא ,הגרדמ ַאזַא וצ גנומיטש יד ןבייהעג ןדיא
 יד ןיא טרירעּפָא ןבָאה עכלעוו ,תולייח עשיניַארקוא ןוא עשטייד יד טימ ןפמַאק
 -עגנָא ןבָאה ןפמַאק יד .ַארבָאד ףרָאד םייב ןוא ווָאמיס ,ץיווָאברעש ןופ רעדלעוו
 ןלַאפעג ךיוא זיא ןשטייד יד טימ סױטשנעמַאזוצ ןייא ייב .ןכָאװ עגנַאל ןטלַאה
 םייב ןענופעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד ןופ .ַארעדנַאס רעוּפ רעד
 יד ןפלעה רַאפ ףָארטש סלַא ןוא םַאטשּפָא ןייז טסואוורעד ךיז ייז ןבָאה ,ןטיוט

 .רעזייה ענייז טנערברַאפ ןוא עילימַאפ ןייז טעדרָאמעגסיוא ייז ןבָאה ןדיא
 ןַא ןיא ןרָאװעג טּפַאלקעצ רעטעּפש ןענעז עכלעוו ,ןפורג עקידנפמעק יד וצ

 -ישזָאב לשרעה ,ןמלק -- בר רעציליּפ רעד טרעהעג ךיוא ןבָאה ,ףמַאק ןכיילגמוא

 ןוא רעגיצנַאד ליח ,רעקעב קחצי ,ַאדָאװילָאּפ ןמלק ,רעטכעט ענייז ןוא יקסווָאק

 ,עקשילרעב שירוא
 ("קָאטש ןוא ןייטש רצעביא, ,ןינאצ ,מ)

 ןָאורעביל יכצ

 ןפורגירענַאזיטרַאּפ ןיא ןדיא רעניזדַאר

 ןוא דנַאטשרעדיװ ןגעוו ןטכַארט ןביוהעגנָא ןבָאה ןיזדַאר ןיא ןדיא ךס ַא ..;
 -ָאליק רעקילדנעצ ךיז ןעיצ עכלעוו ,לטעטש םורַא רעדלעוו יד ךיוא ,לגנַארעג

 -רענַאזיטרַאּפ רַאפ ךַאלפ עקיטסניג ַא ןעוועג ןענעז ,ןעגנוטכיר עלַא ןיא רעטעמ
 ךָאנ טנגוי רעניזדַאר רעד ייב גנַארד ַא ןענַאטשטנַא רעבירעד זיא סע ,ןּפורג

 טָאה סָאװ ,טנגוי רעד ןופ םולח רעד ןרָאװעג םורַא ױזַא זיא רעוועג סָאד .רעוועג
 .ףָאש יו הטיחש רעד וצ ןייג טלָאװעג טשינ

 ןּפורג-רענַאזטרַאּפ עטשרע יד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז 1942 רעטניוו ןיא
 זיא עּפורג עטסקידנטײדַאב יד .,דלַאװ ןיא קעװַא ןענעז ןדיא עגנוי ךס ַא ןוא
 יז טָאה 1943 רַאונַאי ןיא ןוא ןַאמניילק קחצי ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ

 ןשיווצ רעדלעוו יד ןיא סרעקנוב ייווצ ןיא טקיטסעפַאב ךיז ןוא טָאטש יד טזָאלרַאפ

 ןבָאה רעקנוב ןדעי ןיא ;שעיוװ ַארַאטס ףרָאד ןופ טייוו טשינ ,קצָאק ןוא ןיזדַאר

 ,ןַאמ 15 טנדרָאעגנייא ךיז
 -ניילק טימ ,ןּפורג ייווצ עקיזָאד יד ןופ ענייא זיא םורַא טייצ עצרוק ַא ןיא

 רעוועג ןברעוורעד וצ ידכ ,געוו ןטייוו ץנַאג ַא ןיא קעװַא ,ץיּפש רעד ןיא ןענַאמ
 טעװ ,ןייז חילצמ ןלעוו ייז ביוא זַא ,ןעוועג זיא גנונעכערסיוא יד .טלעג רַאפ
 רעד ןופ רעלטימרַאפ רעד .עּפורג עטייווצ יד ךיוא ןכַאמטימ געוו ןבלעז םעד
 ַא ןעמוקַאב רַאפרעד טָאה רעכלעוו ,רעױּפ רעשילױּפ ַא ןעוועג זיא הינק רעקיזָאד

 15 ןברָאװרעד עּפורג יד טָאה טלעג עמוס רעסיורג ַא רַאפ .גנונױלַאב עסיורג
 ,ןסקיב

 טזומעג ןעמ טָאה גָאטײב .רערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא קירוצ געוו רעד

 טצעזעגרָאפ ןעמ טָאה טכַאנייב ןוא ןשינעטלעהַאב עטיירגעגוצ-רעירפ ןיא ןגיל
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 ,ןעמוקעגקירוצ ףוס-לכ-ףוס ןענעז ייז ןעוו רעבָא .רעקנוב םוצ געווקירוצ םעד

 רעד -- ןפָארטעג טשינ רעקנוב ןטשרע םענופ םירבח ערעייז ןיוש ייז ןבָאה
 ךיז ייז ןבָאה לסיבַא רעטעּפש .ןטַאנַארג ןופ ןסירעגפיוא ןעוועג זיא רעקנוב
 ןוא רעקנוב םענופ ןרוּפש יד ףיוא ןלַאפעג ןענעז ןשטייד יד זַא ,טסואוורעד
 יד .טַאנַארג-טנַאה םענעפרָאװעגנײרַא ןַא ךרוד ןרָאװעג טעגרהעג ןענעז ןדיא 3
 רעטייווצ רעד ןוא שזאנישטעשטש השמ רענייא -- ןדיא ענעבילבעגרעביא ייווצ
 עשטייד יד ךרוד טיוט םוצ ןרָאװעג טקיניײּפרַאפ ןענעז -- רוחב רעװעשרַאװ ַא
 | .סעיטסעב

 ןרירעּפָא ןביוהעגנָא טָאה שארב ןענַאמניילק טימ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד
 יז ,ןבָאה לַאפרעביא ןטסיירד ןטשרע רעייז ןיא .רַאורבעפ ףוס טנגעג רענעי ןיא
 ףיוא לַאפרעביא ןַא טכַאמעג ייז ןבָאה ץרעמ ןיא ,טײליָאּפַאטסעג ייווצ טיוטעג
 ןשיצירּפ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצקודָארּפ-ךלימ ןופ לקירבַאפ שישטייד ַא
 זיא ,שטייד-סקלָאפ ַא ,לקירבַאפ ןופ רָאטקעריד רעד .שעיוו ַארַאטס ןיא טוג
 ןוא ןעמונעגוצ ןרָאװעג ןענעז רעטוּפ ןוא זעק רעסעפ ןוא ןרָאװעג ןסָאשרעד

 סָאד .ןיירַא דלַאװ ןיא טוג ןשיצירּפ ןופ ןגָאװ-ןוא-דרעפ ַא טימ טריפעגרעבירַא
 ידכ ,ןגעוומוא ערעדנַא ךרוד ןרָאװעג טזָאלעגּפָא רעטעּפש זיא ןגָאװ-ןוא"דרעפ
 ,ןרוּפש יד ןשיוװרַאפ וצ

 .ןדיא רעקצָאק 16 טימ רעקנוב ַא ךָאנ ןענופעג ךיז טָאה דלַאװ ןבלעז םעניא
 עשטייד יד ,ןשטייד יד ןבעגעגרעביא ייז ןוא טקרעמַאב סָאד טָאה רעױּפ ַא רענייא
 "רעד ייז דלַאװ ןבלעז ןיא ןוא טּפַאכעג טייחרעקידעבעל ייז טָאה עירעמרַאדנַאשז
 םענופ המקנ ןעמענ וצ ןסָאלשַאב ןַאד טָאה עּפורג-רענַאזיטרַאּפ סנַאמניילק .ןסָאש
 ןקיזָאד םוצ קעװַא ,טנּפָאװַאב ,עלַא ייז ןענעז טכַאנ רעסיוועג ַא ןיא .רעױּפ ןקיזָאד
 ;ןטייז עלַא ןופ סע ןדנוצעגרעטנוא ןוא ןסיורד ןופ זיוה ןייז טרַאּפשרַאפ ,רעױּפ
 ,ןעמַאלּפ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ רעיױוּפ רעד

 ןטסיירד רָאג ַא טריפעגכרוד ךיוא ייז ןבָאה טעמכ טייצ רעבלעז רעד ןיא
 יירד טריפעג טָאה סָאװ ,יסקעט ַא .ײסָאש רעקצָאק-ןיזדַאר ןפיוא לַאפרעביא
 יד ;געװ םעד ןרַאּפשרַאפ ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא טייל-רעטילימ עכיוה
 ןוא רעוועג רעייז ןוא עּפורג רעד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ןשטייד יירד
 .ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענעז רעדיילק עשירעטילימ

 ףיוא ןרעוו קנַארק לָאז ןַאמניילק קחצי זַא ,טלָאװעג רעבָא טָאה לרוג רעד
 ןוא ָאטעג רעשטירזעמ ןיא ןייגוצקירוצ ןעוועג ןעגנואווצעג ןַאד זיא רע .סופיט
 שטירזעמ ןיא ןדיא יד ןרידיווקיל וצ עיצקַא ןַא ייב ,לָאטיּפש ןשידיא ןיא ןיירַא
 זיא םורַא ױזַא ןוא לָאטיּפש ןופ עקנַארק יד ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא ךיוא ןענעז
 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא דלעה רעקיזָאד רעד

 + * א

 -רַאּפ עטייווצ ַא טרירעּפָא טָאה ץינשיוו ןוא ןיזדַאר ןשיווצ רעדלעוו יד ןיא
 טכַאלש ַא ןיא .שארב קַאשטנָאּפ רעזייל ןוא וועל לבייל טימ עּפורג-רענַאזיט
 יז ןשיווצ ,רעניזדַאר ךס ַא ןלַאפעג ןענעז 1942 רעטניוו ןשטייד עּפורג ַא טימ
 וצ ןעגנולעג ןַאד זיא רעניזדַאר ערעדנַא ןוא וועל לבייל ,קַאשטנָאּפ רעזייל ךיוא
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 ןיא טרירעּפָא טָאה עּפורג יד .רעקנוב ןרעדנַא ןַא ןענדרָאנײא ןוא ןפיולטנַא
 זיא יז רעבָא ,גנואיירפַאב רעד רַאפ רעמוז םעד ,1944 רעמוז זיב טנגעג ןקיזָאד
 רעד ןופ רענַאיטרַאּפ עשיטימעסיטנַא עשיליוּפ יד ךרוד ןרָאװעג טרידיווקיל

 (.ק .ַא) *ַאװָאיַארק ַאימרַא;
 ןוא עשילױּפ ענעדישרַאפ ןיא טפמעקעג ךיוא ןבָאה ןדיא רעניזדַאר ךס ַא

 ,ןגָארטרַאפ ייז ןבָאה ןדנעטשמוא יד ןוא לַאזקיש רעד ןיהואוו ,ןטנגעג עשיניַארקוא
 רעדייל ;דלַאװנזָאר הניד ליײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג זיירק רענליוו ןיא טָאה ױזַא
 .טייקיטעט ריא ןופ םיטרּפ יד טנַאקַאב טשינ רימ ןענעז

 ענעדישרַאפ ןיא -- גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ליײטנָא ןסיורג ַא
 -"וקעגמוא-שיגַארט ביבָא-לת ןיא רעד ,ןעמונעג ךיוא טָאה -- ןטנגעג עשיליוּפ

 זיא גנואיירפַאב רעד ךָאנ ,קַאשטנָאּפ בקעי ,קילגמוא-רעקרַאפ ַא ךרוד ,רענעמ
 ןעגנונעכייצסיוא עסיורג טימ גנוריגער רעשילוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טנױלַאב רע
 ַא ןעמונרַאפ רע טָאה רעטילימ ןשיליוּפ ןיא ךיוא .ןטַאט-ןדלעה ענייז רַאפ
 ,טרָא ןקידובכב

 רעד ןעמונרַאפ טָאה עניַארקוא ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ייב לָאר עקידנריפנָא ןַא
 עימערּפ-טלעג עסיורג ַא טמיטשַאב ןבָאה ןשטייד יד .ןאמגא השמ רעניזדַאר
 ןעגנָאהעגפיוא זיא רע ; ןרָאװעג טּפַאכעג ,ןרעױדַאב םוצ ,זיא רע ןוא ּפָאק ןייז רַאפ
 .ןעגנעה ןבילבעג רעּפרעק ןייז זיא דנַאנַאכָאנ געט יירד ןוא ןרָאװעג

 ,טולב רעייז טימ טרעייטשעגייב ןדלעה עשידיא עגנוי רעניזדַאר ןבָאה ױזַא
 רעד טימ לגנַארעג םוצ ,רעדלעװו עשיליוּפ יד ןיא ןסָאגרַאפ ןבָאה ייז סָאװ
 -סקלָאפ םעניא ןרעו טצירקעגנייא ןלעװ םישעמ ערעייז .עיטסעב רעשטייד
 ,קיביײא ףיוא ןורכז

 ("ןיזדר רפס;))

 ןאמייק לדנעמ

 טלייצרעד ןַאזיטרַאּפ רעוועיַארג ַא

 עוועיארג ןופ ןדיא ענעפָאלטנַא עּפורג רעניילק ַא ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא

 ,דנַא .א עניטסערט ,זדנָאינָאג יו ,עװעיֵארג םורַא ךעלטעטש ערעדנַא ןוא

 גנולײטּפָא רערעסערג ַא ןופ ןרעוו וצ טריטסערַא טקילגעגּפָא טָאה זנוא

 ןענעז געט עכעלטע זיולב ,(טנגעג עשירוזַאמ) ץנעל םורַא רענַאזיטרַאּפ עשיסור
 ייז ןבָאה ןלָארטנָאק ןוא ןעגנושרָאפסיױא ייר ַא ךָאנ רעבָא ,טריטסערַא ןעוועג רימ
 ןופ ךיז ןעװעטַאר וצ ידכ דלַאװ ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ זַא ,טגייצרעביא ךיז
 סרעפמעקטימ עכיילג סלַא טריברעװ זנוא ןוא טזָאלעג-יירפ זנוא ייז ןבָאה ,טיוט

 זַא ,העובש ַא ןבעגעג רימ ןבָאה גָאט םעד ןיא ,ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ ערעייז ןיא
 ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעזנוא רַאפ ןעמענ המקנ ןוא ןפמעק וצ זיא ליצ רעזנוא
 .רעדירב ןוא רעטסעווש

 טוט רעד ,רערעכיז ןייק ןעוועג טינ טייוו ןבעל רעזנוא זיא דלַאװ ןיא ךיוא



 ןליוּפ ןיא םיצולח ; 10

 ןלעװ רימ זַא ,טסואוועג שטָאכ ןבָאה רימ רעבָא ,ןטייז עלַא ןופ טרעיולעג טָאה
 רעד וצ ןריפ ןזָאל טשינ ךיז ןלעװ רימ -- דנַאטשרעדיװ ַא ןָא ןעמוקמוא טשינ

 ןַאד .זנוא ףיוא סעװַאלבָא טריפעגכרוד טפָא ןבָאה ןשטייד יד .ףָאש יו הטיחש

 -עדרעמ ערעייז ןיא ןלַאפנײרַא טשינ ןלָאז רימ ןטיהסיוא ךיז טזומעג רימ ןבָאה

 רעפיט ןטערטקירוצ לָאמַא ,סרעקנוב יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז לָאמַא --- טנעה עשיר

 רעטסדנימ רעד ייב אנוש ןגעק ןטערטוצסױרַא ליצ ןטימ קידנעטש רעבָא ,דלַאוװ ןיא

 יװ רעייט ױזַא ןעיירעדרעמ ענייז רַאפ ןלָאצַאב וצ םיא ןכַאמ ןוא טייהנגעלעג
 ,ךעלגעמ רָאנ

 רענַאזיטרַאּפ 106 קעװַא רימ ןענעז ,געט עקידנגער ןיא ,טירטסױרַא ןייא ייב
 -סיוא זיא עכבַאגפיוא יד .אנוש ןשיצַאנ םעד ןגעק *עבַאגפיוא ןַא ןריפסיוא, םוצ
 ,ןבילבעג ןבעל ןענעז עּפורג רעזנוא ןופ ןשטנעמ 22 זיולב רָאנ ,ןרָאװעג טריפעג

 רעבָא ,קסיּפַאק ףרָאד םעד ייב טכַאלש ַא ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עקירעביא יד
 ערעדנַא יד ןטלַאהעגקירוצ טשינ ןוא ןקָארשעגּפָא טשינ ןבָאה ןטסולרַאפ ערעזנוא
 ,ףמַאק ןקידרעטייוו ןופ ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ

 רעד רעטנוא רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא ױזַא יו ןבעגרעביא ךייא ךיא לעװ ָאד

 ןריפכרוד עװעיַארג ןייק קעװַא ןענעז םירוחב רעװעיַארג עכעלטע ןופ גנוריפנָא
 טָאה רעכלעוו ,"שטייד-סקלָאפ; םענעפורעג-ױזַא ןַא רעביא לייטרוא-טיוט ַא
 .ןדיא לָאצ עסיורג ַא טכַארבעגמוא

 ךיז טָאה דלַאװ ןופ גנַאגסױרַא רעד .1942 ,יַאמ ןט-23 םעד ןעוועג זיא'ס
 רעקידלַאװג טימ טָאה טנגוי רעװעיַארג .טנוװָא ןיא רעגייזַא 7 ןבייהנָא טפרַאדַאב
 טקוקעג ןעמ טָאה עלייוו עלַא .טנוװָא םעד ףיוא טרַאװעג ןיוש טייקידלודעגמוא
 רעייז טקורעג סרעזייוו יד ךיז ןבָאה סיעכהל-וצ ףיוא יו רעבָא ,סרעגייז יד ףיוא
 ןוא ּפמעט ױזַא ןעוועג זיא רעגייז ןופ קַאט-קיט רעד ...ליופ ןוא םַאזגנַאל
 ...רַאפעג-טיוט ַא טעָארד ןבעל רעזנוא זַא ,טריּפשעג טלָאװ רע יו ,שיטַאמגעלפ

 ,גנונדרָארַאפ ַא טיג רידנַאמָאק רעזנוא .טנװֶָא רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

 ןוא רעוועג ןבָאה רימ ליפיוו ךיז טימ ןעמענטימ ןוא ןטיירגוצ ךיז ןלָאז עלַא זַא
 ןעוועג רימ ןענעז טיילעגנוי 42 ,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ןוא ןטַאנַארג ,עיצִינומַא

 ןדיימ רימ ,דלַאװ ןופ סױרַא ןענעז רימ .רעטצניפ ןעוועג ןיוש זיא ןסיורד ןיא
 ןעמוק ןטייקירעווש עסיורג טימ .ןגעוװ:-טּפיױה ןוא רעפרעד רעביא ןייג וצ סיוא
 .עװעיַארג ןופ רעזייה עטשרע יד וצ ןָא רימ

 עזָאשזב ואוו ןעוועג זיא ןעמוקעגוצ ןענעז רימ ןכלעוו וצ זיוה עטשרע סָאד
 -טכַאנ ַא ןופ לרעייפ ַא ןטכױלעגסױרַא טָאה רעטצנעפ ןכרוד .טניואוועג טָאה
 ,תונורכז ןופ לַאװק ַא רימ רַאפ טנפעעג טָאה לרעייפ םעד ףיוא קילב ַא ,לּפמעל
 רימ ...ןרָאװעג ןטינשרַאפ לָאמַארַאפ זיא סָאװ ,ןבעל קיטש ַא רימ טנָאמרעד
 ןדיא ןיק רעמ זיא סע עכלעוו ןיא רעזייה עשידיא יד רעטניה ליטש ןעייג

 טימ ,לוש-ןרעל עשידיא יד ןופ סעדייבעג עסיורג יד ןעייטש סע ...ָאטשינ
 -סױרַא ןייק ןוא רעיײגנײרַא ןייק טשינ טרָאד טעז ןעמ ,ןריט עטלַארּפעגפיױא

 רעטניה רענטרעג יד ןיא רימ ןענַאּפש רעצרעה עטקיטייועצ טימ ...רעייג
 .רעזייה יד

 "ףשטייד-סקלָאפ, םעד רעביא לייטרוא-טיוט ןטנדרָארַאפ םעד ןבָאה רימ
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 ןבָאה רימ ןעוו ןצרַאה ןופ ןייטש ַא ּפָארַא זנוא זיא סע .טריפעגכרוד רעדרעמ
 טשינ טעז ןעמ .רעטצניפ זיא סע ...םענעסָאשרעד ַא חצור םעד ןעזעג ןיוש
 ַא ןופ ןלַארטש יד ןעמ טעז סנטייו רעד ןופ .ןגיוא יד רַאפ ןשטנעמ ןייק
 ןָא ןבייה רימ .ןלורטַאּפ ערעייז ןטכױלַאב ןשטייד יד ןכלעוו טימ רָאטקעשזָארּפ

 ערעווש ןרעהרעד רימ .רעדרעמ םענעסָאשרעד םעד ןופ בוטש יד ןזָאלרַאפ וצ
 ןלױק .שטייד ןיא ןפורסיוא ןיוש ךיז ןרעה סע .ןלורטַאּפ עשטייד ןופ טירט
 םַאזגנַאל ךיז ןעיצ ןוא ךיז ןקידיײטרַאפ רימ .גנוטכיר רעזנוא ןיא ןפייפ ןָא ןבייה
 ןיא ןעמונעג:לײטנָא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיא 42 .ןײרַא דלַאװ ןיא קירוצ
 יד ןיא רעבָא ,םולשב ןרעקוצמוא ךיז ןעגנולעג זנוא זיא סע ןוא עיסימ רעד
 "עג זיולב ,ןעגנַאגעגּפָא טַאלג ױזַא טשינ ןיוש זנוא זיא ןבַאגפיוא עקידרעטייוו

 ײמרַא עטיור יד ןעוו ,1945 ,יַאמ ןט-9 םעד ןופ גָאט םעד ןבעלרעד עטלייצ
 רעדרעמ- רעלטיה יד ןבירטרַאפ ךעלדנע ןבָאה ײמרַא-סקלָאפ עשיליוּפ יד ןוא
 ,ןליוּפ ןופ

 ("ךוב-רוכזי רעװציֵארג;)

 ףמַאק ןיא ןדיא רעקסניירב

 רעד ןופ ןעמָאנ רעלעיציפָא רעד ןעוועג זיא סָאד -- ?עקנַאזיטרַאּפ יד;
 ,דַאירטָא ןשיסור ןיא ןדיא רעקסניירב ןופ עּפורג

 רעקסניירב יד טנרעלעג ,גנורעלקפיוא ,דנַאטשרעדיװ טריפעג ןבָאה ייז
 ףמַאק ַא טריפעג .רעװעג טימ ןייגַאב וצ ךיז ױזַא יו ךעלדיימ ןוא ךעלגניא
 ןעמ .טכוזעג ןוא דלַאװ ןיא לָאמ עלַא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןענָאיּפש ןגעק
 רענעמ עטנפָאװַאב ןופ עּפורג עסיורג ַא ואוו ,לַאפ ַא ןופ טסואוורעד ךיז טָאה
 .עקנַאיטרַאּפפ רעד ףיוא טגערפעגכָאנ רעכוטסַאּפ יד ייב ךיז ןבָאה

 -ַאלװ רעניארקוא ןעוועג ןענעז סָאד זַא ,טגײצעגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש
 ,סרעפלעהסיורַא סרעלטיה ,סעצווָאס

 רעטנרעלעג ַא ,ןיזדַאר לעװַאּפ .ךַאװ עקידנעטש ַא טריפעגנייא טרעוו סע
 טָאה טעברַא ןייז .,רידנַאמָאק רעד ןרָאװעג זיא ,סור רעטריטקעּפסער-ליפ ןוא
 ערעדנַא טימ גנודניברַאפ ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא סע .ןצונ סיורג טכַארבעג
 עכלעזַא ךיז ןעניפעג סע זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ שטָאכ .,ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ
 .ןעוועג טינ זיא ייז ןשיווצ גנודניברַאפ ןייק רעבָא ,ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ

 םעד ןופ טריפעגנָא ,עּפורג עשטייד ַא טלַאפַאב ,1943 רעבמעצעד ןט-8 םעד
 -רעד עּפורג יד ןעוו ,קסניירב ןיא דלַאװ םעד ,יקסנַאמוש ןטמירַאב-קירעיורט
 ,סור רעד ,רעטַאבושז עינַאװ .רעייפ טנפעעג טרעוו ּפָאקָא םוצ ךיז טרעטנענ
 ,ּפָא ךיז ןגָארט ןשטייד יד .טפערט ןוא ןיקסנַאמוש ןיא טליצ

 -יוב רעד .ײסָאש ַא טיובעג ךיז טָאה ןישטיהָארד-קסניירב געוו םעד ףיוא
 ,גָאט ןעטימ ןיא וצ טמוק רעטַאבושז עינַאװ .,טידנַאב ַא ,שטייד ַא ,רעטסיימ
 טסייה רע .ןגיוא סנעמעלַא רַאפ רעטסיימ-יוב םעד טסישרעד ןוא ,1943 עדנע
 ,טנערברַאפ טרעוו ץלַא ןוא גרַאב ןייא ףיוא סעטַאּפָאל יד ןגײלקעװַא רעטעברַא עלַא
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 ךיז טלַאה ,טָאטש-טלַא ןופ לדיימ רעצווָאנַאכעשט ַא -- גרעבדלָאג עבול
 ףיוא לַאפנָא םייב .ןענַאזיטרַאּפ רעקסניירב יד טימ דלַאװ רעקסניירב ןיא ףיוא
 עבול ,טייקשידלעה ריא יז טזייווַאב ,1942 רעבמעצעד ןט-8 םעד ,ּפָאקָא רעייז
 .טסיש ןוא טלעטשעגסיוא רעּפרעק ןבלַאה ןטימ ּפָאקָא ןיא טייטש גרעבדלָאג
 -רעד ,רעועג ענעדָאלעג םיא רַאפ וצ יז טיירג ,טסיש רעטַאבושז עינַאװ ןעוו
 -ָאטיױא ןטימ טעברַאעג יז טָאה שידלעה .יז טיירש ,*עינַאװ ,סיש, .םיא טגנַאל
 -קעוַא גרעבדלָאג עבול טרעוו 1944 ץרעמ ןיא .ןעינַאװ ןפלָאהעג ןוא ,ןײלַא טַאמ
 "ביירש עטוג ַא זיא יז לייו ,עקטָאב ןבעל דַאירטָא ןטייוצ ַא ןיא טקישעג
 עשידלעה סלַא בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןיא טנַאקַאב זיא ןעמָאנ ריא .ןיטסינישַאמ
 ,ןבעל ןבילבעג זיא יז ,לדיימ

 םייח ,דרַאקסָא השמ :ןדיא יד ןעוועג ןענעז ּפָאקָא ןקיאייברעד ןיא רעבָא
 םעד ןזָאלרַאפ יירעסיש רעד ןיא ןבָאה ייז .טובירּפ ףסוי ןוא טובירּפ לוולעוו
 ףסוי ,ןסיירוצכרוד ךיז טגנילעג טובירּפ לוולעוו םייח ןוא דרַאקסָא השמ .ּפָאקָא
 סָאקָא ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא ןבָאה ןשטייד יד .סופ ןיא רעטעדנואוורַאפ ַא טלַאפ
 טובירּפ ףסוי רעשידלעה רעד זיא ױזַא טא ,ןטַאנַארג-טנַאה טימ ןסירעצ ןוא
 ,ןעמוקעגמוא רע זיא טציא ,טיוט ןופ ןסירעגסױרַא ךיז לָאמ ייווצ ,ןלַאפעג

 (יּפ .לֶע 17/46 עיסימָאק עשירָאטסיה גוצסיוא)
 ןיא דלַאװ םייב ּפָאקָא רעד ןרָאװעג ןלַאפַאב זיא 1944 ץרעמ ןט-28 םעד

 ןייז ,קַאּפש לשרעה :ןדיא רעקסניירב ןביז ןענופעג ךיז ןבָאה טרָאד ,קסניירב
 לרעב-השמ ,יקצנעילָא עשטווָאד ,רענערב עקלארשי ,סורט לבייל ,הכרב רעטכָאט
 ,עדלָאג דבכוי ןוא שטיוואכלעּפ

 ,עקירעביא יד וצ סע טלייצרעד יז .סנטייוו ןופ טנוח ַא טקרעמַאב קַאּפש הכרב
 ,ּפָאקָא ןיא ןיוש טסיש ןעמ רעבָא !טנוה ַא ָאד טמוק יװ .ריא ןופ ןכַאל ייז
 ,ּפָאקֶָא ןרעביא טירט טרעה ןעמ .דמַאז טימ ןטָאשרַאפ ןיוש ןענעז ןגיוא יד
 רעװלָאװער םעד טּפַאכ רענערב עקלארשי רעניילק רעד ? עדנע יד ןיוש סָאד זיא
 ןשטייד יד .ןסָאש ןביז םעטָא ןייא טימ סיוא טסיש ,טנַאה סעקטיאוו עשטווָאד ןופ
 ערעסערג ןָא ןעמוק רעמָאט ,ןפיולטנַא ןיוש ּפָאקָא םעד ןופ זומ ןעמ .ּפָא ךיז ןגָארט
 ,ּפָאקַא ןופ לטיה ַא סױרַא טלעטש ןעמ .ָאי 71 ןבעל עלַא; :ןגערפ רימ .ןטפערק
 ןופ רעטשרע רעד סױרַא טייג סורט לבייל .לטיה רעד ףיוא טינ טסיש רענייק
 ןענעז עלַא .סייה ךעלקערש ןעוועג זיא ּפָאקָא ןיא .ךָאנ םיא ןעייג עלַא .ּפָאקָא
 ןייק ןופ .טסָארּפ ןוא יינש ןופ טלַאק זיא דלעפ ןיא .שעוורעטנוא ןיא ןעוועג
 קידנפיול .טײהרעטעקַאנ ןעמ טפיול .טינ דייר ןייק זיא ןעמענטימ םישובלמ
 ַא ךָאנ טייג םיא ךָאנ .טעדנואוורַאפ זיא רע זַא ,רענערב עקלארשי טריּפש
 | ,טולב דָאילס

 ןפָארטעג ךיז ,דלַאװ ןטייוצ ןיא רעטעמָאליק ןביז טּפעלשרעד ךיז םיוק

 ןדנוברַאפ טרעװ דנואו סעקלארשי .ןסור ןוא ןדיא עּפורג רעטייווצ ַא טימ
 ,םישובלמ יד טגנערב ןעמ ,ּפָאקָא םוצ קירוצ ןעמ טייג טכַאנייב

 ןסיײרוצרעבירַא ךיז ןסור ןוא ןדיא עּפורג ַא טסילשַאב ןלַאפ עכלעזַא ךָאנ
 ןעגנַאגעגנָא ןיוש זיא ײמרַא רעשיסור רעד ןופ עוויסנעפָא יד .טנָארּפ ןכרוד
 -ָאלַאיב םייב געוו ןפיוא ,לעװָאק-קסבעטיװ-עשרָא ייב ןעוועג זיא טנָארּפ רעד
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 ,ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ עשיטעווָאס ןופ רעריּפשסױא ייז ןענעגעגַאב דלַאװ רעשזעוו
 .גנודניברַאפ ַא וצ טגָאז ןעמ .דלַאװ רעקסניירב ןיא קירוצ ןייג ייז ןסייה ןוא

 (יּפ .לע 19/46 עיסימָאק עשירָאטסיה)
 ("ןורכזה רפס .קסניירב;)

 ...לדגתי

 ןופ ןעמָאנ רעד ןרעוװ לָאז טקיליײהעג ןוא טסיורגעג -- שדקתיו לדגתי ...
 יד סָאװ ;הטיחש רעד וצ ףָאש יװ ןרָאװעג טריפעג טינ ןענעז סָאװ ,עקינייוו יד
 ץרַאה רעייז ןיא טױטעגּפָא טינ טָאה ןישַאמ-סגנופַאלקשרַאפ עשיצַאנ עשילווייט
 {לגנַארעג ןוא ףמַאק ןופ טסייג ןוא ןערב-המקנ ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ ליפעג סָאד
 ,גנוקידייטרַאפ ןופ ןרעיומ טכַאמעג שינעגנעפעג ןופ ןרעיומ יד ןופ ןבָאה סָאװ
 ןופ ץפיז םעד ןופ ןוא ,ףמַאק םוצ לעּפַאב ַא --- גנוקיליטרַאפ ןופ הריזג רעד ןופ

 ,ףור-טכַאלש ןטצעל םעד -- עטּפשמרַאפ
 רעייז טבעלעג טינ ןבָאה רימ ןעוו ,טסייג רעייז קיטכיר ןייטשרַאפ רימ ןלעוו

 -- -- -- ?טיוט רעייז טימ ןברָאטשעג טינ ןוא ןבעל
 רעטלפייווצרַאפ רעייז טימ ,ןכייצ םעד ןבעגעג זנוא ייז ןבָאה סרעקנוב יד ןופ

 ךיז טלגנַאר סָאװ ,קלָאפ ַא ןייז : גָאזנָא םעד טזָאלעגרעביא זנוא ייז ןבָאה הרובג
 ,גנוזיילסיוא יד טגיל תוחוכ יד ןופ טייקינייא ןיא .,לרוג ןייז טימ

 ...שדקתיו לדגתי
 רעד ןופ ןטַאדלָאס יד ןופ גנוטיײצ:גָאט ,"לייזה,)
 (339 רצמונ ,1945 ,ץדַאגירב רעשידיא





 ןטסיטושַארַאּפ ;עדַאגירּב עשידיי

 ןוירוג-ןכב .ד

 עדַאגירב עשידיא יד

 ,עקירעמַא ןוא דנַאלסור ,דנַאלגנע ןופ רעריפ-הכולמ ,ךייא ןופ ןרעדָאּפ רימ
 ןיא ,ןדיא יװ ןפמעק וצ טכער רעזנוא ,רעטילימ שידיא ַא ףיוא טכער רעזנוא
 -יפנָא ןוא עדנַאמָאק רעשידיא ַא טימ עיצַאזינַאגרָא רעשידיא ַא ןופ ןעמַאר יד
 .ןָאפ רעשידיא ַא רעטנוא ןוא טפַאשרער

 רעטילימ שידיא סלַא ךיז ןרירטנעצנָאק וצ טכער רעזנוא ןרעדָאפ רימ
 עטקינייארַאפ יד ןופ רעטעדניברַאפ רעכיילג ַא יװ ,ןָאפ רעשידיא ַא רעטנוא
 ,רעקלעפ

 ןרעדָאפ רימ ,ןדיא יו ןפמעק וצ טכער רעזנוא רָאנ טשינ ןרעדָאפ רימ
 -ּפָאמוא ןוא דנַאלרעטָאפ ןייז -- קלָאפ סעדעי טגָאמרַאפ סע סָאװ סָאד ךיוא

 ,טייקיגנעה

 ,טלעוו רעד ןיא קלָאפ ןדעי ןרעוו טריטנַארַאג טעװ סָאװ ,טײקיגנעהּפָאמוא יד
 ,דנַאלרעטָאפ ןייז ןיא קלָאפ ןשידיא םעד ןרעוו טריטנַארַאג ךיוא זומ

 --- ,םירחבנה תפסא רעד רַאפ עדער רעד ןופ)
 (1942 רעבמעװָאנ --

 רעד ןופ גנואיײטשטנַא רעד טימ
 עדַאגירב רעשידיא

 ןעמענוצנָא ןסָאלשַאב טָאה טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנוריגער יד -- -- -- ;
 ַא ןלעטשוצפיוא לארשי ץרא רַאפ רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ גַאלשרָאפ םעד
 יד .סעיצקַא:טכַאלש יד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ טייהנייא עשידיא עדנפמעק
 -ָאיגעל עשידיא יד ףיוא טריזַאב ןייז טעװ ןענָאיגעל-עירעטנַאפניא ןופ טייהנייא
 === -- -- טנעמיגער ןקידלארשי-ץרא ןופ ןעג

 (םוירעטסינימ-סגירק ןשיטירב ןופ גנודלעמ רעד ןופ)

 לא יא א

 ןענעכער ַא ןוא גנוטסייל רענעבעגעג ַא רַאפ קנַאד ַא זיא סָאד --- -- -- ?

 ,גנונעקרענָא רעלַאנָאיצַאנ וצ ןדיא ןופ גנובערטש רעד טימ ךיו
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 ןכייצ םעד ץלָאטש טימ ןגָארט טייהנייא עשידיא עדנפמעק יד לָאז יאולה
 רע לָאז ןוא דנַאש ןופ ןכייצ ַא ןעוועג זיא רע ואוו רעדנעל יד ןיא דוד ןגמ ןופ
 ."ןויצ ןופ גנונפָאה-הרושב יד ןדיא עטעװעטַארעג יד ןעגנערב

 "טסבלעז רעזנוא ןופ ןינב ןיא ןעמוקעגוצ זיא לגיצ ַא ךָאנ -- -- -- ;
 סָאד ךיז םורַא ןרירטנעצנָאק ןלעװ רעפמעק יד ,ןיז ערעזנוא --- טייקידנעטש

 רעד ןופ הרושב יד תוצופת יד ןיא ןעגנערב ןוא תולג ןיא םוטנדיא עטקיטייוועצ
 == =- -- ןויצ רעדנעיוב ךיז ןוא רעדנפמעק

 (רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ ןעגנודלעמ יד ןופ)

 "רוכזו רומש,

 (דנַאלשטייד ןיא ןריפוצפיוא ךיז יו רענלעז-עדַאגירב יד וצ לעּפַאב)

 ;סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ןדיא ןָאילימ סקעז יד קנעדעג,
 קנעדעג ;קלָאפ ןייד ןופ סרעדרעמ יד וצ תורוד רַאפ האנש יד ךיז ןיא גָארט
 ןיא טסיב וד זַא קנעדעג ;:ףמַאק ןיא רעטערטרַאפ סקלָאפ םעד טסיב וד זַא

 רעזנוא זַא קנעדעג ;עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ לייט ַא יװ דנַאלשטייד ןשיצַאנ
 ןוא ךַאז עכעלטפַאשלעזעג ַא זיא המקנ ןעמענ זַא קנעדעג ;המקנ :זיא גנוזָאל

 ןשידיא םעד ןקידעש ןָאק המקנ עכעלטרָאװטנַארַאפ-טינ עלעודיווידניא עדעי
 טשינ םוק ןוא ייז טימ טינ ךיז שימ ; דיא רעצלָאטש ַא יו סױרַא טערט ...ללכ
 ,רענעמ יד :םרח ןיא ןייז ריד רַאפ ייז ןלָאז .רירַאב םוש ןייק ןיא ייז טימ

 ןעיירפַאב :עבַאגפיוא ןייד קנעדעג ;געמרַאפ רעצנַאג רעייז ןוא רעדניק ,ןעיורפ

 רעד ןרעוו לָאז ןטלָאשרַאפ ;דנַאלמיײה רעייז ןיא ןרירגימע ייז ןפלעה ,ןדיא
 ןָאטעג זנוא וצ ןבָאה ייז סָאװ ןעקנעדעג טשינ טעװ סָאװ

 טױל ,1945 רעבמעצעד 25 ,"געװ רעזנוא,)
 (עדַאגירב רעד ןופ ןַאגרָא ,"קבאמב.

 גָאטרָאי ןטשרע םוצ

 תומשנ עקילייה ,ענייר יד קלָאפ עשידיא סָאד טעװ ןעקנעדעג -- רוכזי,
 ןוא עיירטעג יד ...עדַאגירב רעשידיא רעד ןוֿפ ןטַאדלָאס יד ,ןיז ענייז ןופ
 טימ םינּפ לא םינּפ טכַאלש ןיא ןייטש וצ ןבילקעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,עקיטומ
 ןקיליטרַאפ וצ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפ ןעמַאזיורג םעד ןופ ײמרַא רעד
 עיירטעג יד ;ןימ ןכעלשטנעמ ןופ אנוש רעד זיא סָאװ ןוא םַאטש ןשידיא םעד
 טלעטשעגנייא ןבָאה ןוא דרע רעדמערפ ַא ףיוא קעװַא ןענעז עכלעוו ,ןיז עקיטומ ןוא
 רעדיוו רַאפ ,לארשי תיראש םעד ןעװעטַאר רַאפ ,המקנ סלארשי רַאפ שפנ רעייז

 ןוא טייהכיילג רַאפ ,דנַאלרעטָאפ םענעגייא ןיא ץלָאטש ןוא ךיוה ךיז ןטכירפיוא
 ירעקלעפ ןופ החּפשמ רעד ןיא טייהיירפ
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 ןוא ,רעדניק ענייז טימ ןשטנעב ךיז ןוא לארשי ןעקנעדעג לָאז --- רוכזי,

 ןופ טפַאשביל רעד ףיוא ,טנגוי רעד ןופ טכיל םעד ףיוא ןרעיורט רע לָאז

 ,שפנ תריסמ רעד ףיוא ןוא ןוצר םעד ןופ טייקילייה רעד ףיוא ןוא ,הרובג רעד

 .טכַאלש רערעוװש רעד ןיא ןעגנַאגרַאפ ןענעז סָאװ
 טינ לָאז ןוא ,קלָאפ סָאד ןעור טינ טעװ סע ןוא ליטש ןביילב טינ טעוו סע;

 -עגפיונוצ ןלעװ סע ןעוו ,גָאט רעד ןעמוק טעװ סע זיב ,רעיורט ןייז ןייגסיוא

 סע ןוא ,דנַאל ןייז ןייטשפיוא טעװ סע זיב ,ענעבילברַאפ ענייז ןרעוו טלמַאז
 ןוא -ךיילג ,ןצלָאטש ,ןעיירפ םעד ןופ טייקשירעפעש יד ןרעוו טקעלּפטנַא טעוו

 ."דרע רענעגייא ןייז ףיוא ןדיא ןקיסקואוו:ךיוה

 טעמדיװעג רעמונ ַא -- 1945 רעבָאטקָא ןטיפ ,439 .מונ ,"ליחה.)
 (עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ םויק םעד ןופ גָאטרָאי ןטשרע םעד

 טכַאלש ןיא ןעײג ןדיא יו

 !טנייפ ןטימ המחלמ רעד וצ ךיז ןטיירג רימ ,לארשי עמש;
 "עג טָאה העש רעזנוא ,עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ ןרינָאנַאק עשידיא

 ;ןפורעג ןוא טריזיליבָאמ זנוא טָאה סָאװ ,דנַאלרעטָאפ עשידיא סָאד !ןגָאלש

 רעצנַאג רעד רעביא טײקטײרּפשעצ ןוא טייקטייזעצ ןייז ןיא קלָאפ עשידיא סָאד
 יד ;רעטסעװש ןוא רעדירב עטקינײּפעג ערעזנוא ןופ יירשעג סָאד ;טלעװ

 רעדירב עקידנפמעק ערעזנוא ;דנַאטשפיא רעייז ןיא סָאטעג יד ןופ ןדלעה

 ! טקילייהעג יז ןוא המחלמ יד ןלױפַאב זנוא ןבָאה ,ךיז ןעניפעג ייז ואוו ,םוטעמוא

 יגנוקירעדינרעד יד ןוא ןדייל יד ,טייקיטכערעגמוא יד ןוא גנוקידיילַאב יד
 רעד ןיא ןרעוו טקעמעגּפָא ןלעוו --- לרוג רעזנוא ןוא קלח רעזנוא ןעוועג זיא סָאװ
 ןופ רענוד רעד ןוא ץרַאה רעזנוא ןופ טײקרַאטש יד .אנוש םעד טימ טכַאלש

 ןכַאמ ןלעװ ןוא ,זנוא ךָאנ סָאװ ,תורוד יד ןקעוופיוא ןלעװ ןענָאנַאק ערעזנוא

 רעד ןופ גנואיײרפַאב רעד וצ ןוא גנובייהרעד רעלַאנָאיצַאנ ַא וצ ןייטשפיוא ייז

 !הרובג רעשידיא רעטלַארוא
 -סױרַא ןלעװ סָאװ ,ןליוק יד ןלָאז ןוא ,דסח זנוא טימ וט ,לארשי ןופ טָאג

 יד ןרעטנענרעד ,טנעמיגער-ןרינָאנַאק ןשידיא םעד ךרוד ןרעו טרעדיילשעג

 יז ןלָאז ;זנוא ןגעק טייטש סָאװ ןטש םעד ןופ תוחוכ יד ןופ גנוקיליטרַאפ
 ןטיירגוצ ייז ןלָאז ןוא ,טייהשטנעמ רעד ןופ ןדייל יד וצ ףוס ַא ןעגנערב ןפלעה

 "וצקעװַא ידכב ,ךיד ןטעב רימ ,סָאד וט ...ןבעל ךעלקילג רעמ ןוא רעסעב ַא

 ןלָאז ייז זַא ,רעקלעפ יד ןופ ץרַאה ןיא זיא סָאװ ,טייקטרעטיברַאפ יד ןעמענ

 ,םולשב ןבעל ןרעדנַא םעד ןבעל רענייא
 *! הזה ןמזל ונעיגהו ונייחהש ךורב
 רעד ןופ טנעמיגער-ןרינָאנַאק ןשידיא םעד ןופ רידנַאמָאק םעד ןופ עדער)

 יב ,דלעפטכַאלש ןפיוא ףױרַא זיא טנעמיגער רעד רעדייא ,עדַאגירב רעשידיא

 ןָאנַאק ַא םורַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סָאװ ,עינָאמערעצ רעלעיצעּפס רעד

 רידנַאמָאק רעד .ןָאפ עלַאנָאיצַאנ עשידיא יד טרעטַאלפעג טָאה סע ןכלעוו ףיוא
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 זיא רעכלעוו ,דלישטָאר דנומדע ןָארַאב החּפשמ רעד ןופ דיא רעשילגנע ןַא זיא

 "ידיא רעד ןיא טריטנולָאװ טָאה ןוא ײמרַא רעשיטירב רעד ןופ ןטָארטעגסױרַא
 ןופ טַאדלָאס םעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא עדער יד .עדַאגירב רעש

 סָאד, :ףוס םוצ טקרעמַאב טָאה רעכלעוו ,םזגנל יבצ טנעמיגער'ןרינָאנַאק םעד
 ןבָאה עלַא .רידנַאמָאק ןופ רעפטנע סלַא טכליהעגּפָא טָאה 'הוקתה' ןופ גנַאזעג

 סָאװ ,תוכז רעסיורג ַא ןענַאטשעגײב תמאב זיא זנוא זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג רימ
 (."טכיירגרעד םעד וצ ןבָאה רימ

 (ביבא-לת ,ה"שת ןויס -- "ונתמחלמ,)

 רבוקנב .י

 עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ רענלעזיד טימ

 דנַאלשטיײיד רעביא ןוחצנ םעד ךָאנ טייצ רעד ןיא סָאװ סנ ַא ןעוועג זיא'ס

 ןעמָאנ רעד .עדַאגירב עשידיא יד ןענופעג ןדָאב ןשיאעּפָאריײא ןפיוא ךיז טָאה

 גנונפָאה ןופ הרושב עקיטכיל ַא יו םוטעמוא ןעגנולקעג טָאה עדַאגירב רעד ןופ

 ןרעגַאל .יּפ .יד יד ןופ ןעלקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד וצ ןעגנַאגרעד זיא סָאװ

 געוו ןפיוא עיצנַאטס ַא וצ יו עדַאגירב רעד וצ ןעמָארטש וצ ןביוהעגנָא טָאה'מ

 ןוא ןדיא ַא טספערט ןוא גרובצלַאז ןיא סַאג ןיא וטסייג טָא ,לארשי-ץרא ןייק

 ? סָאװ בילוצ .רע טרעפטנע ,עדַאגירב רעד וצ --- ? ןיהואוו : םיא טסגערפ וד

 זנוא טָאה'מ -- ?טגָאזעג סע ךייא טָאה רעו .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ וצ ---

 רעדנַא ןייק טשינ ןבָאה ייז רָאנ ,טגָאזעג טשינ סָאד טָאה רענייק .טגָאזעג

 ,געווסיוא

 יד ןיא קידנעייג ,דנַאלשטייד ןייק םוקנָא רעזנוא ךָאנ געט עטשרע יד ןיא

 ןעייג ייז .םירוחב עשידיא יירד גנולצולּפ רימ ןפערט ,טרופנגאלק ןופ ןסַאג

 עכלעוו םירוחב יירד -- ? ריא טייז רעוו !םולש :זנוא ןסירגַאב ןוא זנוא וצ וצ

 יד רעבָא .רימ ןגערפ -- ? תוחילש ַא רַאפ סָאװ .תוחילש ןיא ןעמוקעג ןענעז

 רימ יצ ןסיוו םדוק ןליוו ייז ? ריא טייז רעוו : סיוא זנוא טשרעוצ ןשרָאפ יירד

 ןענעז רימ רעו טרעלקרעד ייז ןבָאה רימ יו םעדכָאנ .טנעטעּפמָאק ןענעז

 -עגּפָא ךיז טָאה .עגַארּפ רעזנוא ףיוא הבושת ַא ןבָאה וצ טגנַאלרַאפ רימ ןבָאה

 ןעמ ןעק יצ ןשרָאפוצסיױא ןרָאװעג טקישעג ןענעז רימ// :ייז ןופ רענייא ןפור

 זנוא טימ ןענעז'ס ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ ןליוו רימ .עילַאטיא ןייק ןייגרעבירַא

 ןַאד ןוא 'בוט' גנוזָאל םעד ףיוא ןטרַאװ רימ .ןשטנעמ רעקילדנעצ ךס ַא ןַארַאפ

 ןייק טַאהעג טשינ געט ריפ טָאה רוחב רעקיזָאד רעד .?ןעמוק עלַא רימ ןלעוו

 .רעביוא סָאד זיולב .ןסירעצ ןעוועג ןענעז םידגב ענייז .ליומ ןייז ןיא ןסיב

 -ץענערג ןפיוא "קורדנייא, ןַא ןכַאמ וצ ידכ ,סעטַאל יד טקעדרַאפ טָאה דמעה

 ןבעגעג ייז ןבָאה רימ .םירבח ענייז ןעזעגסיוא ךיוא ןבָאה ױזַא ןוא ,ןטמַאַאב

 קירוצ טרָאפ, : טגָאזעג ייז ןוא ָאטיוא ןַא ןיא טצעזעגניירַא ,ןָאטעגנָא יז ,ןסע וא
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 טימ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז ןוא ."'דואמ בוט' רָאנ ,!בוט' טשינ טגָאז ןוא
 ..רעטנזיוט ןופ גנורעדנַאװ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ,"דואמ בוט/ גָאזנָא םעד

 רעד ןופ ןרעגַאל יד ןיא טרָאד ךיז טוט סע סָאװ טסואוועג טשינ ןבָאה רימ
 -ַאב רעד ןופ ןשטנעמ טימ ןּפָארטעג ךיז רימ ןבָאה טָא ןוא ,הטילּפה תיראש
 "רַאפ ךָאד ןענעז סע .טלעטשעגרָאפ טשינ לָאמנייק ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,גנוגעוו
 ןשטנעמ --- ייז ןשיוצ ןוא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ,סרעקנוב יד ןופ עקינייוװ ןבילב
 -סינויצ ַא טימ זנוא וצ ןעמוקעג ןענעז ייז ןוא .ןייב-ןקור ןשיטסינויצ ַא טימ
 רַאטקַאפ רעשיטילָאּפ ַא ןרעו ךיוא הטילּפה תיראש יד לָאז :גנורעדָאפ רעשיט

 ,דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןענעפע וצ לגנַארעג םעניא
 טרירטנעצנָאק ןוא ןעמונעגנעמַאזצ עקינייו ןוא ענלצנייא יד ךיז ןבָאה

 ןעמָארטש וצ ןביוהעגנָא ךיוא טָאה ןצענערג יד רעטניה ןופ ןוא ןרעגַאל ןיא
 ןיפ ןופ ךשמ ןיא .ןצענערג רעביא גנוגעװַאב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .טנגוי
 רעשיװַאלסָאגוי רעד ייב .ןצענערג עכעלטע ןעגנַאגעגכרוד שטנעמ ַא זיא געט
 רעד ייב ןוא ,וַאלסָאגי ַא רעשיקרעט רעד ייב ,ךעשט ַא רע זיא ץענערג
 ןעמ ןוא ךַארּפש םוש ןייק טינ ןעק רע .וװ .ַא .א ,קַאלָאּפ ַא -- רעשינעילַאטיא
 ידכ רעטרעװ ןצפופ עקיטיונ יד ןעק רע .ןכַארּפש עכעלטע טימ ךיז טצונַאב
 "ָאגוי ַא ןופ ןוא ןװַאלסָאגוי יד ייב רענעילַאטיא ןַא ןופ לעטשנָא םעד ןכַאמ וצ
 ױזַא -- םענייק רַאפ ארומ ןייק טשינ טָאה רע ןוא .רענעילַאטיא יד ייב ווװַאלס

 לייו ,ףטו םינקז ןגָאז טשינ ןעק ךיא .ןעיורפ יד ךיוא ױזַא ןוא רענעמ יד
 ןצכַא יד ןשיוװצ ןעזעג טשינ טרָאד רימ ןבָאה רעדניק ןייק ןוא גרַאװטלַא ןייק
 .ןעמונעגפיוא ןבָאה רימ עכלעוו ןדיא טנזיוט

 "נָא ןפרַאד ןשטנעמ 1200 זַא העידי ַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ ןעוו ,טשרעוצ
 דיירפ רעד טימ ןעמַאזוצ .טרעטיצעג לסיבַא רימ ןבָאה ,לָאמ ןייא טימ ןעמוק
 ןענעק ךיז רימ ןלעװ יצ טלפייוצעג רעבָא רימ ןבָאה לָאצ רעסיורג ַאזַא ןופ

 ירַאװקניײא ייז רימ ןלעװ ואוו ?ןןדײלקַאב ייז רימ ןלעװ ױזַא יו .ןבעג הצע ןַא
 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ ןעז טפרַאדעג ריא טָאה ,םעדצָארט ןוא ? ןריט
 ןעמוקנָא םייב ,טכיירגרעד זנוא וצ טָאה ןעמוק ייז זַא העידי יד ןעוו ,טכַאנ רענעי
 .רעמיצ-סע רעיינ רעזנוא -- לכ םדוק ,טיירגעגוצ ייז רַאפ ןעוועג ץלַא ןיוש זיא

 ןײרַא ןענעז םיטילּפ יד ןעוו .ןסע טנעקעג טרָאד ןבָאה ןשטנעמ טנזיוט רעביא
 ןוא ןטעװרעס טימ טקעדַאב ,ןשיט עטיירגעג יד ןעזרעד ןוא לַאז-סע םעד ןיא
 ןיא ןרָאװעג קיטכיל ייז זיא ,רעדנוזַאב ןדעי רַאפ סעיצרָאּפ טימ ןוא ,ןעמולכ
 םישדח ריפ טימ ןרָאװעג טײרפַאב ןענעז רימ זַא קיטכיר טשינ זיא'ס, .ןגיוא יד
 "! טייהיירפ יד רימ ןליפ טנייה רָאנ ,טנייה --- ןפורעגסיוא ייז ןבָאה -- !קירוצ
 רעד ןופ רענלעז טרעדנוה ייווצ ייז םורַא ןפערט ןוא ןָא ןעמוק ןשטנעמ 0
 סעמַאמ ןוא סעטַאט ןייק .רעדורב ַא ןקיצנייא ןדעי ןיא ןעעז ייז ןוא ,עדַאגירב
 ..ירעדניק ןייק ןעוועג טינ ןענעז'ס לייוו ,ןייז טנעקעג טשינ רימ ןבָאה רעדניק רַאפ

 טזומעג ךיז ןבָאה רימ לייוו ,זנוא טימ ןעוועג ייז ןענעז געט יירדייווצ זיולב
 ...ןטרָאּפסנַארט עיינ ןעמענוצפיוא ןלייאוצ

 1946 רַאונַאי
 ("םיליפעמה רפס.)
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 עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ טרָאװסדײשּפָא סָאד

 גנוזיילפיוא רענעגנואווצעג ריא וצ

 םעד וצ ןגיוצעג ןוא טגָאנעג טָאה סָאװ ץרַאה טזיורבעגפיוא ןַא טימ ..,

 רעד ןופ טנערבעג טָאה סָאװ ץרַאה ַא טימ ,תולג ןיא רעדירב יד וצ ןוא טנָארפ
 -עג ,לארשי-ץרא טזָאלרַאפ טַאדלָאס רעשידיא רעד טָאה ,"ךוב-סייווק ןופ הּפרח

 טקידייטרַאפ ןוא ןעוועג ליצמ ,טולב ןסָאגרַאפ ןוא טפמעקעג ,םימי רעביא טנַאּפש
 ,עּפָאריײא ןופ רעדנעל עלַא ןיא דובכ ןשידיא םעד

 רעדנפמעק רעשידיא ַא סלַא עּפָאריײא ןיא לייח ןשידיא ןופ ןעניישרעד סָאד

 ןרָא-המחלמ ףניפ יד ןופ עטכישעג רעד וצ ןוקית ןימ ַא ןעוועג זיא -- חוכ
 רעדיוש ןופ ,םירוסי ןוא טײקכַאװש ןופ בעוװעג םעד ןיא ; תולג ןשידיא ןופ

 ןופ ,ןוחטב ןוא תוכ ןופ םעדעפ עיינ ןרָאװעג טבעוװעגנייא ןענעז ,טיוט ןוא
 לארשי-ץרא טָאה סיחילש-רענלעז עריא ךרוד .המחלמ ןוא טײקיטפַאהדנַאטש

 ךַארּפש רעד ןיא .תולג ןבורח םעד ףױא טפַארק ר"א ןופ ןגָארטעגרעביא יו
 ױזַא ןעזעג טָאה סָאװ ,טלעוו רעד וצ טדערעג יז טָאה ןסקיב ןוא ןרידנומ ןופ
 ,טכַאמנָא עשידיא ליפ

 תולג ןיא לארשי:ץרא ןופ םיחילש עטשרע יד ןוא סנ ַא ןעשעג זיא סע

 ,תודחַא ןופ הרושב יד ןּפיל ערעייז ףיוא ןוא רענלעז סלַא ןעמוקעגנָא ןענעז
 ,הנידמ רעשידיא ַא ןופ ,הלּפעה ןוא עיצַאדיוװקיל-תולג ןופ

 קורדסיוא רעיירט רעד ןעוועג זיא עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ ךַארּפש יד
 ,הטילּפה תיראש רעד ןופ רעגַאב ןטספיט םעד ןופ

 !ןעשעג סָאד זיא שינעגעגַאב רעטשרע רעד תעב
 ןטָאש רעד טבעװשעג ךָאנ טָאה'ס ואוו ,ןרעגַאל יד ןופ ןרעיוט יד ןיא

 רעשידיא רעד ןשיווצ דנוב רעכעלרעדירב רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ,טיוט ןופ
 ןכערבעצ טינ ןלעוװו סע ןכלעוו ,דנוב ַא .הטילּפה תיראש רעד ןוא עדַאגירב

 !קיניײװעניא ןופ טשינ ןוא ןסיורד ןופ טשינ ,תוחוכ םוש ןייק
 ןוא טלסיירטעגפיוא טָאה סָאװ ,שינעגעגַאב רעטסנרע רעקיזָאד רעד ןיא

 רעד טקעלּפטנַא ךיז טָאה --- ןשינעפיט עריא וצ זיב המשנ רעזנוא טזיורבעגפיוא
 רעייפדנַארב ןופ רענעבילברַאפ ַא יו ,הטילּפה תיראש רעד ןופ ןליווסנבעל

 םעד יו טיהעגּפָא םיא ,ןטפָאהַאב ךיז רימ ןבָאה םיא וצ .ןזייא רעטדימשעג
 ןשידיא ןופ הפירש רעד ךָאנ ןבילבעג זיא סָאװ ,ןפָאװ ןטסרעייט ןוא ןטצעל
 . .עּפָאריײא ןיא ןבעל

 רעדירב ערעזנוא ןופ גנודייש רענעגנואווצעגפיוא רעד ןופ גָאט ןיא ,טנייה
 ןופ טייצ עצנַאג יד טבעלעג רימ ןבָאה ייז רַאפ ןוא ייז ןשיווצ סָאװ ,תולג ןיא
 רעד וצ עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ טרָאװ סָאד זיא ,עּפָאריײא ןיא ןייז רעזנוא
 : הטילּפה תיראש

 ןריפ זומ סָאװ ,תולג םעיינ ַא ןופ םרָאפ םוש ןייק טימ םילשמ טינ טייז

 -עיצַארטנעצנָאק עיינ יד ןגעק ןַאמ ןייא יו ףיוא טייטש !גנוטכינרַאפ רשיינ ַא וצ
 ןגעוו עלַא טימ -- דנַאלמייה רעייא ןיא ןבעל ןעיירפ סעד ןגעקַא טנַאּפש !ןרעגַאל
 ...!עּפָארייא ןיא דנַאטשרעדיױװ ןשידיא ןופ ןָאפ יד ףיוא טבייה !ןעלטימ עלַא ןוא

 (1946 טסוגיוא 9 ,ןכנימ ,"געװ רעזנוא,)



 11 ןטסיטושַאראּפ : עדַאגירב עשידיא

 (וָאראמ רוניב א לואש

 ןטסיטושַארַאּפ ערעזנוא

 -סיוא עטסכעלרעה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא וטפיוא-ןטסיטושַארַאּפ רעד

 טימ ,ייווצ .גירק-טלעוו ןטייווצ ןיא גנוקילײטַאב רעקיטייזליפ רעזנוא ןופ ןקורד

 ַא -- טנייפ ןגעק ףמַאק :טגָאמרַאפ רע טָאה ןבַאגפיוא ,ענעטכָאלפעגפיונוצ ךיז

 יעיצקַא-סגנוטער ַא ןוא -- גנוקידייטרַאפ ןוא ףירגנָא ןלופגנואווש ןופ ףמַאק

 ליײטנָא רעזנוא ןופ עטכישעג יד ןביירש וצ ןייז הכוז לָאמַא ןרימ בוא -- = --

 זַא ,ןזײװסױרַא ןַאד ךיז טעװ ,טימעג ןטכייל ַא טימ המחלמ רעטצעל רעד ןיא

 ענייז ןופ לטירד ַא המחלמ רעד-טָא ןיא ןריולרַאפ טָאה סָאװ ,קלָאפ עשידיא סָאד

 טפמעקעג ךיוא רָאנ ,הטיחש רעד וצ ןרָאװעג טריפעג רָאנ טשינ זיא ,רעדניק

 ןַארַאפ רשפא זיא ףמַאק םצע ןיא ןוא .ןפוא ןקיטרַאנדישרַאפ ַא ףיוא ןוא ךס ַא

 .אבהל ףיוא גנונעפָאה רעמ זנוא ןיא טצנַאלפרַאפ סָאװ ,סנױזַא סעּפע

 -עגכרוד ןבָאה ןדיא סָאװ ,סעיצקַא עטקעריד ןוא ענעפָא יד טימ ןעמַאזוצ
 ןעגנולײטּפָא עקידלארשי-ץרא עשידיא יד ןיא ,ןעײמרַא עטריאילַא עלַא ןיא טריפ

 עשידרערעטנוא קינייװ טשינ ןענעכייצרַאפ רימ ןענעק ,עדַאגירב רעד ןיא ןוא

 -רענַאזיטרַאּפ עשידיא רעדָא ןדיא-םידיחי ענלצנייא ךרוד טריפעגסיוא ,סעיצקַא

 .סעיניל-טנָארּפ עכעלטנייפ יד רעטניה ןוא רעדנעל עכעלטנייפ יד ןיא ןּפורג

 -רעטנוא רעד ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנוקעלּפטנַא עטסכעלרעדנואוו יד ןופ ענייא ןוא
 ,טַאט עשיטסיטושַארַאּפ יד ןעוועג זיא טעברַא רעשידרע

 עטצעל יד טיול -- עלַא ןלַאפעג ןענעז ןטסיטושַארַאּפ ענעדנואוושרַאפ ןביז יד
 רעבמעצעד-רעבמעווָאנ-רעבָאטקָא םישדח יד ןיא --- ןגָאמרַאפ רימ סָאװ תועידי

 ןצנַאג ןופ תוחילש ןיא ,תוחילש רעשיטסינויצ ַא ןיא קעװַא ןענעז ייז .4

 יז טָאה תוחילש יד ןוא תורדתסה רעד ןופ םירבח ןעוועג ןענעז ןביז עלַא ,קלָאפ

 יז טימ ןבָאה סָאװ יד ךיוא יװ ,ייז ןוא .גנוגעוװַאב עשיצולח יד טױרטרַאפנָא

 עכלעוו ןופ טימ ןיא תוליהק עשידיא יד ןוא ,ןעמוקעגקירוצ ןוא טעברַאעגטימ

 טנעקעג ןבָאה עלַא יז -- טעברַא רעייז ןָאט טװאורּפעג רעדָא ןָאטעג ןבָאה ייז

 יד ןוא קלָאפ םענופ תוחילש יד --- ןבַאגפיוא ייווצ יד-טָא לפיוו ףיוא ,ןליפ

 ןשיוװצ הציחמ םוש ןייק טשינ ןבָאה --- גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןופ תוחילש

 ,סנייא ןיא ףיונוצ ךיז ןסיג ןוא ךיז

 -עגפיונוצ רעד קנַאדַא ןרָאװעג טכעלגעמרעד זיא טַאט יד ןריפסיוא סָאד

 ןופ טנעמטרַאּפעד רעשיטילָאּפ רעד : ןרָאטקַאפ יירד ןופ טייקיטעט רענעטכָאלּפ

 םעד טרעטסַאלפעגסיוא טָאה טעטיוװיטקַא ןוא וויטַאיציניא סנעמעוו ,תונכוס רעד

 עשיטקַאפ עצנַאג יד טרירטנעצנָאק טָאה סָאװ ,'ב הילע רַאפ ץנַאטסניא יד ;געוװ

 ; גנודניברַאפ ַא ייז טימ ןטלַאהנָא ןוא יז ןקישקעװַא ,םיחילש ןטיירגוצ םייב טעברַא

 רעד ייר רעטשרע רעד ןיא ןוא) סעיצַאמרָאפ שריא ןוא עיצַאזינַאגרָא-"הנגה, יד

 עשיצולח רעזנוא .עקידנרָאפקעװַא יד טיירגעגוצ ןוא טריברעוו ןבָאה סָאװ ,(ח"מלּפ

 יד טקיטומרעד טָאה סָאװ יד ןעוועג זיא ,ןגײװצּפָא עריא עלַא טימ ,גנוגעװַאב
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 קיטסייג טָאה סָאװ ,יד ןעוועג ךיוא זיא יז ןוא ,דנַאנייב רעפלעה ערעייז ןוא רעוט
 ,עיצקַא רעייז ןיא ןטסיטושַארַאּפ יד טריריּפסניא

 גנוצַאשּפָא עקידנעמענמורַא ןַא ןבעג וצ העדב טשינ ָאד בָאה ךיא --- -- --
 סָאװ ןוא ןבעגעג שיטקַארּפ זנוא טָאה סָאד סָאװ םעד ןופ .ה ,ד ,וטפיוא םענופ
 ,תורוד עקידנעמוק ערעזנוא רַאפ ןוא טנגוי רעזנוא רַאפ ךיז ןיא טלַאהטנַא סע
 -רעד יד ןשיוװצ ןטסיטושַארַאּפ עקידלארשי-ץרא יד ןופ ךיז ןזייווַאב םצע סָאד
 ןיוש ןענעז סָאװ ןשטנעמ ןשיווצ ,ןסַאמ עשידיא עטקירעדינרעד ןוא ענעגָאלש
 ןפיוא ןוא ,טייז רעטייוצ רעד ןופ רָאג רעדָא שואי ןופ דנַאר ןפיוא ןענַאטשעג
 טרעטנומרעד טָאה ךיז ןזיײװַאב סָאד-טָא -- םזינויצ םעד ןענעקיײלרַאפ ןופ דנַאר
 ןענעז ןופרעד ןעגנַאלקּפָא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא סע סָאװ ןפוא ןַא ףיוא
 טייצ רעצרוק רעד ןופ ךשמב .עינעמור ןוא עיקַאװָאלס ןופ ןעגנַאגרעד זנוא וצ
 ,טייקיטעט-הילע ןוא -סגנוטער יד ןטכיר וצ ןעגנולעג ייז זיא טעברַא רעייז ןופ
 ןענעז סָאװ ,עינעמור ןיא ןצנַאטסניא עלַארטנעצ עשיטסינויצ ןופ ןשטנעמ יד
 .םיחילש-ןטסיטושַארַאּפ יד ךרוד ןרָאװעג טעטכירעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ךיוא
 יד ןופ לוק סָאד .ה .ד ,"םילשורי לוק; ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער רימ : ןגָאז ןגעלפ

 ,רעבירעד טָאה .לארשי-ץרא ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,ןטסיטושַארַאּפ עשידיא
 עזיולב יד ,גלָאפרעד ןשיטקַארּפ ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ךַאז יד קידנטכַארטַאב
 ןעועג .טרעוו ןקידלַאװג ַא ךיז רַאפ ןוא ןַא טַאהעג םירבח יד ןופ גנוניישרעד
 ןענַארעטעװ עשיטסינויצ ואוו ,עינעמור ןיא יו עיקַאװָאלס ןיא ױזַא ,תומוקמ
 םורָאװ ,םזינויצ םעד ןענעקיילרַאפ ןופ דנַאר ןזיב ןעגנַאגרעד ןענעז םיצולח ןוא
 םעניא טנעמָאמ ןטסשיגַארט עמַאס ןיא ףליה וצ ןעמוקעג טשינ ייז זיא םזינויצ רעד

 טכַארבעג טָאה םירבח ערעזנוא ןופ ךיז ןזייווַאב סָאד ןוא --- קלָאפ ןופ ןבעל

 :ןטיבעג ליפ ףיוא ךס ַא ןָאטעגפיוא טָאה ךיז ןזייװַאב רעייז .ייז רַאפ גנוטער
 -טסבלעז ןופ טיבעג ןפיוא ,ןעלגומש ןופ טיבעג ןפיוא ,גנוטער ןופ טיבעג ןפיוא

 רעסיורג ַא ןיא זיא 1944 ןיא עינעמור ןופ הילע רעד ןופ עיצקַא עדעי ,ץוש
 | ,ערעזנוא םירבח יד-טָא ןופ ףליה רעד קנַאדַא ןרָאװעג טכעלגעמרעד סָאמ

 ןיא טגיל ,ןבעגעג שיטקַאפ זנוא טָאה טעברַא יד-טָא לפיוו רעמ ךָאנ רעבָא
 ןיא גנוגעווַאב רעשיצולח רעזנוא רַאפ ןוא קלָאפ רעזנוא רַאפ ןגרָאברַאפ ריא
 ,ןרָאװעג ןזיוועג טימרעד זיא סָאװ ליּפשייב רעד זיא סָאד ןוא --- טפנוקוצ רעד
 טריפעגסיוא זיא סָאװ ,ןטַאט עטסטגַאװעג ערעזנוא ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד
 עטסעב יד ךרוד לַאװסיױא ןעיײרפ-טולָאסבַא ןוא טייקיליוויירפ רעלופ טימ ןרָאװעג

 יידייטרַאפ רעזנוא זיא הגרדמ עכיוה-סרעדנוזַאב ַא זיא סָאד .ערעזנוא םיצולח
 וצ רעבירַא ,טקנוּפ ַא ןקידייטרַאפ טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קרעוו-סגנוק
 רעמ לָאמַא סָאװ ,ןײרַא דלעפ ןיא ,טקנוּפ םענופ םוחת ןרעסיוא גנוקידייטרַאפ
 ךָאנרעד ןוא ,גנוקידייטרַאפ רעוויטקַא ןופ סעזַאב יד קיטקַאט ןייז טימ טקרַאטשעג
 "כיוה םעד-טָא וצ טכיירגרעד ןוא אנוש ןגעק ףמַאק ןלַאטנָארּפ ַא וצ רעבירַא
 ,סעיניל סאנוש םעד רעטניה עיצקַא ןַא ןופ טקנוּפ

 ןבָאה ייז ןוא רימ רעבָא ,ןשטנעמ 22 זיולב סױרַא ןענעז עיצקַא רעד וצ
 ערעסערג ןגעוו טמולחעג ןבָאה רימ ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג .רעמ ליפ וצ טבערטשעג
 .תולג ןיא ןדיא יד ןופ ץושטסבלעז יד ןריזינַאגרָא ןוא סױרַא ןלָאז סָאװ ןטייהנייא
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 יז ןופ .םירבח 250 עכלעװַא ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענעז טעברַא רעד-טָא וצ
 עכעלרעניא ענעדישרַאפ טכַאמעגכרוד ןבָאה ןוא ןרָאװעג טלושעגסיוא ןענעז
 ןטַאדלָאס רעמ רעדָא 70 ךרע ןַא ןעמוקעגוצ ןענעז ייז וצ ןוא ,170 יד ייב ןסרוק
 -יבָאמ ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס עטנָאמרעד יד ,ןטייהנייא עשידיא ענעדישרַאפ יד ןופ
 רעד טימ ךַאמּפָא ןטימ גנַאלקנייא ןיא ןעגנולײטּפָא-ןטסיטושַארַאּפ ןיא טריזיל
 קעווצ םעד:טָא רַאפ ייז טָאה ןעמ ןכלעוו טיול ,טכַאמ רעשירעטילימ רעשיטירב

 250 ןעוועג סע טסייה ןענעז .טסניד ןשירעטילימ ןכעלנייוועג ןופ ןעמונעגסיױרַא
 ,טלקיװטנַא ךיז טלָאװ עיצקַא יד ןעוו ןוא ,תוחילש ןיא ןײגוצסױרַא עטיירג ןַאמ

 רימ סָאװ ,עלעסיב סָאד זיא סָאד רעבָא .רעמ ליפ ןעמוקעגוצ לפייווצ ןָא ןטלָאװ

 ןוא ,טעּפש ןעמוקעגנָא ןענעז ןטסיטושַארַאּפ-םירבח יד .ןָאט וצ ןזיוװַאב ןבָאה
 עקידנעירב סָאד טַאהעג ןבָאה -- ןעמוקעגנָא זיא סָאװ עלעפייה עניילק סָאד-טָא
 ,רעמ ליפ טעװעטַארעגּפָא יז ןטלָאװ ,רעירפ ןעמוקעגנָא ןטלָאװ ייז ןעוו זַא ,ליפעג

1846 

 ( במ ָאלַאג והיל א

 סָאטעג יד ןיא םיחילש

 "כרוד זנוא וצ ךיז ןבָאה סָאװ ,תועידי עטקַאהעגּפָא ןוא עקינייװ יד ןופ ..;

 טשרע ןכָארבעגסיױא זיא סָאטעג יד ןיא ףמַאק רעד זַא ,רָאװעג רימ ןרעוו ,ןסירעג

 ינַאגרָא יד .ןרָאװעג טּפעשעגסיױא זיא חוכ רעשידיא רעצנַאג רעד יו םעד ךָאנ

 ,תושר רעייז ןיא טַאהעג טשינ ןעלטימ םוש ןייק טעמכ ןבָאה ףמַאק םענופ ןרָאטַאז

 עלַא ןופ .תורושב-בויא עקיזָאד יד ןרעה רימ ןעוו םורַא זנוא טמענ ליורג ַא

 סָאטעג יד ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענעז סָאװ ןדיא רעטנזיוט רעטרעדנוה

 -סורַא ןבָאה עטמַאזנײארַאפ עקיזָאד יד ןוא ,ןשטנעמ ענלצנייא ןבילברַאפ ןענעז

 ! הרובג עטלפייווצרַאפ ןימ ַאזַא ןזיוועג

 ןזומ רימ .ןדיא ןָאילימ ייווצ ןַארַאפ ךָאנ ןענעז עּפָאריײא ןיא זַא ,טגָאז ןעמ

 עקיזָאד יד טימ ןדניברַאפ וצ ךיז ידכב ,סולפנייא ןוא חוכ ןצנַאג רעזנוא ןדנעװנָא

 טשינ זנוא טעוװ סע ביוא ,זָאלטכַאמ רימ ןענעז ָאד ךיוא רעבָא .ענעבילבעגנבעל

 ערעזנוא עלַא .טלעוו רעקידנסיורד רעד ןופ טעברַאטימ יד ןעניוועג וצ ןעגנילעג

 טַאט רעד-טָא וצ גנוטיירגוצ ןימ ַא ןעוועג ךעלטנגייא ןענעז ןוואורּפ עקיטציאזזיב

 תולג ןיא טקישעגסױרַא רימ ןבָאה טנייה זיב .תוצופת יד ןיא ןעגנירדניירַא ןופ

 -געוו יוװ ,ןטסידרַאגנַאװַא יו ןעניד ןענעק עכלעוו ,םיחילש לָאצ עטצענערגַאב ַא

 ןדעי רַאפ ןכיירגרעד ןיהַא טרָאד ןזומ עכלעוו ,ערעדנַא ליפ יד רַאפ רערעטסַאלפ

 שטַאקנומ ןופ געוו ןפיוא זַא ,טנעיילעג ךיא בָאה קירוצ געט עכעלטע טימ .זיירּפ

 ןופ ןדיא טריפעג טָאה סָאװ גוצ ַא טריקַאטַא רענַאזיטרַאּפ ןבָאה ןליוּפ ןייק

 ,1944 רעמוז ,ח"מלּפ ןופ סרוק-סגנורעלקפיוא ןַא ףיוא טַארעּפער ַא ןופ (*
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 טָאה העידי יד-טָא קידנענעייל .טײרפַאב ייז ןבָאה ןוא ,גנודנעלרַאפ וצ ןרַאגנוא
 ןבָאה רשפא ,סייו רעװ -- ץרַאה ןיימ ןיא ןָאטעג רעטיצ ַא ענורטס ַא סעּפע
 ךָאד סע זיא ,טשינ רעדָא ,ױזַא עקַאט סע זיא ?ןָאטעג םיחילש ערעזנוא סָאד
 ןבָאה סָאװ ,ןגוצ עכלעזַא רעטרעדנוה ןופ גוצ ןייא -- וטפיוא רעניילק ַא לייוורעד
 ! ףיוא טרעדָאפ טַאט עקיזָאד יד רעבָא ,גנודנעלרַאפ ןוא טיוט ףיוא ןדיא טריפעג

 ערעזנוא ןופ רעױמ-סדנַאטשרעדיװ יד ןכערבוצכרוד ןייז חילצמ ןלעװ רימ ביוא
 ,סעיניל עכעלטנייפ יד רעביא ןסיירכרוד ךיז ןלעװ םיחילש ערעזנוא ןוא םיפתוש

 ףמַאקסנבעל םעד ןוא ןליווסנבעל םעד ןעלּפַאצפיוא ןכַאמ רימ ןלעוװ ןַאד טשרע

 ןבילברַאפ ךָאנ זנוא ןענעז סָאװ םוטנדיא ןטלפייווצרַאפ ןופ םידירש יד ןשיוצ
 ,ןכַאז עסיורג ןָאטפיוא ןענעק רימ ןלעוו ןַאד טשרע ןוא ,ןדָאב ןשיאעּפָאריײא ןפיוא

 ("חיימלּפה רפס,)

 ׁשענעס הנה

 ,םַאלפ ןטעילַאװכעצ ןיא ,הפירש ןיא ,גירק ןיא
 ,םי ןטמערומטשעצ-טולב ןשיווצ
 ,םעניילק םעד ןרעטמַאל ןיימ ןָא ךיא דניצ
 .םענייא שטָאכ -- שטנעמ א ןכוז וצ

 ,ןרעטמַאל ןיימ דנילב ןכַאמ ןעמַאלפ עדנלבריוו יד
 .גיוא ןיימ ןדנילב טכַאמ טכיל סָאד
 ,ןעז ןוא ןענעקרעד ,ןסיוו ךיא לעוו יו
 ? ןעוו רימ רַאפ ןייטש טעוו ,ךוז ךיא סָאװ שטנעמ רעד ןעוו

 ,ןרעמש ןייז ףיוא ,טָאג ךָא ,ןמיס ַא ביג ָאט
 ,טולב ןיא ןוא םַאלּפ ןיא ,רעייפ ןיא זַא
 ,ילג ןקילייה םעד לָאז ךיא ןענעקרעד
 .טולנ ןשהמחלמ רעטנוא -- שטנעמ םעד

 שענעס הנח

 טייקכעלנטזרעפ ריא .א

 םויק רעד זַא ,טלייצרעד סעמַאמ ערעזנוא ןבָאה ןרָאי-רעדניק ערעזנוא ןיא
 טייטש "םיקידצ ו"ל, עכלעזַא ףיוא ; םיקידצ וייל ןופ ּפָא טגנעה טלעוו רעד ןופ

 ןעמָאנ ַא -- שענעס הנח ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא .לארשי-ץרא עיינ יד ךיוא
 טניירפ עכעלטע ,החּפשמ ריא זיולב טנַאקַאב ןעוועג גנַאל טינ ָאד זיב זיא סָאװ
 ןסייו טנייה .ןורמוש ןיא "םי תודש; ףרָאד-רעשיפ םעד ןיא םינכש עריא ןוא
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 ענעגרָאברַאפ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא לדיימ עטנַאקַאבמוא עקיזָאד סָאד :רימ

 .רימ ןבעל תוכז רעייז ןיא סָאװ ,"םיקידצ וייל;
 ,1921 ,ינוי ןט-17 םעד ,ןרַאגנוא ,טשעּפַאדוב ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז

 ןסָאלשעגנָא הנח ךיז טָאה טנגוי רעירפ ריא ןיא .עילימַאפ רעטרילימיסַא ןַא ןיא

 ןייק ןעוועג הלוע יז זיא ,לדיימ קירָאי-ןצניינ ַא ,גנוגעװַאב רעשיצולח רעד ןיא

 ,המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא -- 1939 ,רעבמעטּפעס -- לארשי-ץרא

 ןיא ךעלדיימ רַאפ לוש רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא יז

 ןסָאלשטנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,תודימלת עּפורג ַא טריזינַאגרָא טרָאד טָאה ,ללהנ

 ,"םי תודש, הצובק רעד ןיא ןָא ךיז יז טסילש 1942 רָאי ןיא .ןבעל-הצובק ןרַאפ

 זיב הצובק רעקיזָאד רעד ןיא טעברַא ןוא טבעל יז .הרדח ןבעל ,הירסיק ןיא

 יז .עּפורג-ןטסיטושַארַאּפ יד ןריזינַאגרָא וצ ןָא ךיז טבייה סע תעב ,1943 ףוס

 ךיז ןקילײטַאב סָאװ ,םירבח רעקילדנעצ יד ןשיווצ ,תורבח יירד ןופ ענייא זיא

 ריא ןיא סױרַא ךיז יז טזָאל ,1944 ,ץרעמ ןט-10 םעד .,עיצקַא רעקיזָאד רעד ןיא
 ןשיװצ ,עיװַאלסָאגוי ןיא יז טגנערברַאפ םישדח עכעלטע עטשרע יד .,תוחילש
 ,עבַאגפיוא ערעווש ַא זיא סָאד -- ןרַאגנוא ןייק יז טיצ סע רעבָא .רענַאזיטרַאּפ

 עקידלארשייץרא עריא .,עמַאמ ריא טשעּפַאדוב ןיא ךיז טניפעג םעד רעסיוא ןוא

 ןט-10 םעד .רעטנוא טינ ךיז טיג יז רעבָא ,ןופרעד ןדערּפָא יז ןריבורּפ םירבח
 ,רענַאזיטרַאּפ עשיװַאלסָאגוי ןופ ףליה רעד טימ ,רעבירַא יז טייג ,1944 ,ינוי
 ןעמ .עמרוט ןיא טרַאּפשרַאפ טרעוװ יז ,יז טּפַאכ ןעמ .ץענערג עשירַאגנוא יד
 ןרַאפ .טיוט םוצ טּפשמרַאפ טרעוו יז ןוא -- סױרַא טינ רָאג טיג יז ,יז טקינייּפ
 : תוחילש ריא וצ טרילומיטס יז טָאה סָאװ ,םולח ַא רעריא םיוקמ טרעוו טיוט
 ןסָאשרעד זיא יז .עמרוט רעטשעּפַאדוב רעד ןיא רעטומ ריא טימ ךיז טעז יז
 .ןימלע-תיב ןשידיא ןפיוא ןרָאװעג רבקנ זיא ןוא ,1944 ,ילוי ןט-11 םעד ןרָאװעג

 הצובק ריא יז טָאה תוחילש רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה יז רעדייא
 ןבירשעג עלַא ןענעז רעדיל יד .רעדיל טפעה ַא ןוא ךובגָאט ריא ןבעגעגרעביא

 .שיאערבעה ףיוא ןרָאװעג

 זיא סָאװ ,ןבעל ןקיזָאד םעד ןגעוו ןטקַאפ עטנַאקַאב עלַא טעמכ ןענעז סָאד
 רעכעלרעניא רעד ןגעו ,רָאי ןטסקיצנַאװצ-ןוא-יירד ןיא ףוס ןייז וצ ןעמוקעג
 רעטדמערפענּפָא ,רעטייוו רעד ןופ הצולח יד טבעלעג טָאה סע רעכלעוו ןיא ,טלעוו
 ןופ הרבח יד ,"ללהנב תוריעצל יאלקח רפס תיב; ןופ הדימלת יד ,ןרָאגנוא
 טָאה יז סָאװ ,רעטרעוװ יד זנוא ןלייצרעד -- "םי תודש; ףרָאד-רעשיפ םעד
 םערָאװ -- טפעה-רעדיל ַא ןיא ןוא ךובגָאט ריא ןיא ןײלַא ךיז רַאפ טנכייצרַאפ
 ןעזעג טינ גיוא דמערפ ןייק ייז טָאה ןבעל םייב

 זיא סָאװ ,עיצַארענעגעד ןופ טייצ רעקיזָאד רעד ןיא :זנוא ןלייצרעד ייז
 ןוא עטכעלש יד רָאנ טינ ,טברַאדרַאּפ ןוא טרירַאב יז זַא ,קידנשרעהילַא ױזַא
 זיא סָאװ ,המשנ יד םירתסב ךָאנ טנייש --- עטסעב יד ךיוא רָאנ ,עקיטליגכיילג יד
 ןופ טנעה יד ןופ סױרַא זיא יז יוװ ןייר ױזַא ןבילבעג טלעוו רעקיזָאד רעד ןיא
 -סנבעל רעזנוא ןופ טסניד ןיא .זנוא ןשיווצ ךיוא טבעל סָאד טָא ןוא ,רעפעשַאב
 "ניילק ןוא טײקידעכָאװ ןופ ןצענ ןיא טרעטנָאלּפרַאפ גנע ױזַא ךיוא זיא סָאװ ,ךַאז
 סעּפע ךיוא זנוא ףרַאד רשפא ןוא .השודק עקיזָאד יד ךיוא טייטש ,טייקכעל
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 ןופ קידנעטש טינ טמוק טייקשידיא-םשה-שודיק עקיזָאד יד סָאװ סָאד ןגָאז
 טלעװ רעד ןופ זיולב טינ ,ןטרַאװרעד רשפא יז ףרַאד ןעמ ןענַאװ ןופ ,טרָאד
 רימ .שענעס הנח ןופ רעטסעװש ןוא רעדירב יד ןעמוק ?ןדיא עשידיא; ןופ
 ןליפַא ןגרָאברַאפ ןענייז סע תוחוכ ַא רַאפ סָאװ ,ןסיוו טינ ןענעק ןוא ,טינ ןסייוו
 עלַא ןופ ןטינשענּפָא ,ךיז טכוד ,ןענעז סָאװ ,קלָאפ רעזנוא ןופ ןלייט ענעי ןיא
 סע סעיגרענע עקיטסייג ַא רַאפ סָאװ טינ ןסייוו רימ .,ןלַאװק-סנבעל ערעזנוא
 טרעדָאפ סָאװ ,טייקשידיא ַא ןופ דליב סָאד עטסעב יד ןיא ןקעוואוצפיוא לולע זיא
 ,שפנ ןצנַאג םעד

 רעשידיא,, ןיא יקסנעזדָארג המלש טיול)
 (1945 ,רעבָאטקָא ןט-19 ,"רעפמעק

 ךובנָאט ריא ןופ .ב

 ,1944 ,רַאונַאי ןט-8 םעד ,הירסיק

 רימ זיא גנולצולּפ .טרעטישרעד רימ טָאה סָאװ ךָאװ ַא ןעוועג זיא סָאד

 עקיטציא יד ןיא ןייז טרָאד ,ןרַאגנוא ןייק ןרָאפ ףרַאד ךיא : קנַאדעג ַא ןלַאפעגניײא

 ,סייוו ךיא .,ןעמַאמ יד ןעגנערב רעהַא ןוא הילע-טנגוי יד ןריזינַאגרָא ןפלעה ,געט

 ךיז טכוד ןגעווטסעדנופ רעבָא ,קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןופ דרוסבַא םעד ,ךיז טכוד

 םוצ ,ןָאט וצ סָאד ןריבורּפ ןגעוו טכַארט ךיא ןוא ,ךעלגעמ זיא סָאד זַא ,רימ

 ןַא ןכַאמ ,רעטומ יד ןעגנערב :קנַאדעג ןייא טריזילַאטסירקסיױא ךיז טָאה ףוס

 רעבָא ,עכַאװש ץנַאג טציא ןענעז ןוויטקעּפסרעּפ יד .ןָאט וצ סָאד גנוגנערטשנָא

 ? סייוו רעוו

 ,1944 ,רַאונַאי ןט-22 םעד ,הירסיק

 -רַאפ ךיא בָאה רַאונַאי ןט-8 םעד .לָאמַא ךיז ןעלקיװטנַא ןכַאז ענדָאמ יו
 -פיוא ךימ טָאה סָאװ קנַאדעג ןקידגנולצולּפ םעד ןגעוו רעטרעוו עכעלטע טנכייצ
 רעד ןופ רבח ַא טכוזַאב ָאד זנוא טָאה קירוצ געט עכעלטע טימ .טרעדורעג
 וִצ לסיבַא ןענעגעגַאב וצ ךיז טדערעגּפָא רימ ןבָאה טנוװֶָא ןיא ןוא .מ הצובק
 עקינייו עכעלטע ךָאנ רעבָא ,"רימ ייב ןוא םיא ייב סעיינ יד , ןגעוו ןסעומש
 .ערעדנַא ןַא רָאג זיא סעומש םענופ עמעט יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא רעטרעוו
 ךיא רעכלעוו ןגעוו ךַאז עבלעז יד טקנוּפ ... תוחילש ַא רַאפ ךיז טריזינַאגרָא'מ

 ,ךיז טיײטשרַאפ ןוא ,טייקכעלנע יד טפעלּפעג שממ ךימ טָאה סע .טכַארטעג בָאה
 זיא ךַאז יד ."ןשינעלקנעווק םוש ןייק ןָא ,טיירג; :ןעוועג זיא רעפטנע ןיימ זַא
 רע זַא ,טרעכיזרַאפ ךימ טָאה רע רעבָא ,ןרינַאלּפ ןופ עידַאטס רעד ןיא ךָאנ
 ןיב ךיא זַא ,טלַאה רע םערָאװ ,ףרַאדַאב'מ ואוו ןדנעוו ןינע םעד ןגעוו ךיז טעוװ
 םעד ןיא ליפ ךיא .עבַאגפיוא רעקיזָאד רעד רַאפ טסַאּפעגוצ ןטכיזניה ךס ַא ןיא
 "ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןיב ךיא תעב טלָאמעד יװ ױזַא ,טייקידלרוג ןימ ַא סעּפע
 טָאה סע .תושר םענעגייא ןיימ ןיא ןעוועג טינ ךיא ןיב טלָאמעד ךיוא ,לארשי
 ,טסואוועג בָאה ךיא .ןעור טזָאלעג טינ ךימ טָאה סָאװ קנַאדעג ַא ןעגנַאפעג ךימ
 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןטייקירעווש עלַא ףיוא טקוקעג טינ ,ןייז הלוע לעװ ךיא זַא
 ןוא רעקיטכיוו ַא וצ גנונַאּפש עקיזָאד יד רעדיוו ךיא ליפ טציא ןוא .געוו ןיא
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 יךעלגעמ זיא סע .ךַאז רעד ןופ םזילַאטַאפ םעד ךיוא ןוא --- ךַאז רעקידנעווטיונ

 ,העידי עצרוק ַא ןעמוק טעוו'ס .טינרָאג טימ ןזָאלסיױא ךיז טעװ ץלַא סָאד זַא

 .ןעמענ טינ ןגעווטסעדנופ ךימ טעוו'מ רעדָא ,ןרָאװעג טגײלעגּפָא זיא ןינע רעד זַא

 סָאװ ןטפַאשנגייא יד סָאמ רעלַאמיסקַאמ ַא ןיא ץיזַאב ךיא זַא ,ביולג ךיא רעבָא

 עניימ עלַא טימ לעװ ךיא ןוא --- עבַאגפיוא רעקיזָאד רעד רַאפ ךימ ןריציפילַאװק

 1 .רַאפרעד ןפמעק תוחוכ
 עניימ רַאפ ןעייטש סָאװ רעדליב יד ןופ ןפָאלש וצ רעווש רימ זיא טכַאניײב

 ןַא ןיא ױזַא יו --- עיצַאוטיס רעד טָא ןיא ןעלדנַאה ךיא לעװ ױזַא יו ,ןגיוא

 !ןעמוק ןיימ ןגעוו רעטומ רעד ןסיוװ ןזָאל ךיא לעװ ױזַא יו ? עיצַאוטיס רעדנַא

 ןלעװ רימ .רָאלקמוא טציא זיא ץלַא ?טנגוי יד ןריזינַאגרָא ךיא לע ױזַא יו

 .ןעגנערב טעװ טפנוקוצ יד סָאװ ןעעז
 ,1944 ,יַאמ ןט-28 םעד ,הירסיק

 יד .רָאפּפָא ןיימ טימ --- ךַאז ןייא טימ עמונרַאפ ןצנַאג ןיא טציא ןיב ךיא

 טעװ געט עטסטנעָאנ יד ןיא זַא ןייז ןעק סע ,לעוטקַא ןוא טנעָאנ זיא ךַאז

 ,ןפור ךימ ןעמ
 :לָאמַא טכַארט ךיא ןוא .סעגַאל ענעדישרַאפ רָאפ רימ ךיז לעטש ךיא

 עשירפ ןּפַאזנייא ךיז ןיא טלָאװעג טלָאװ ךיא .,*? טייהיירפ יד ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ,

 תולג םעד ןופ שינעקיטש רעד ןיא ןעמעטָא ןענעק לָאז ךיא רעכלעוו טימ ,טפול

 ,טייהיירפ ןופ םעט םעד טינ ןיוש ןסייוו סָאװ עקינעי יד ןלייטסיוא ןענעק ןוא

 רעד ןוא טקַאפ ןרַאבטײרטשַאבמוא םעד םורַא ןעקנַאדעג רָאנ ןענעז סָאד רעבָא
 ןוא ןטייקירעווש יד רָאלק ךיוא רימ ןענעז'ס .ןײגקעװַא םעד ןופ טייקידנעווטיונ

 ןיימ ןליפרעד וצ ןזייװַאב לעװ ךיא זַא ,ליפעג סָאד בָאה ךיא רעבָא ,הנכס יד

 רַאפ המדקה ַא יװ ,טנייה זיב ןעשעג זיא סָאװ ץלַא טציא עז ךיא ,עבַאגפיוא

 .עבַאגפיוא רעקיזָאד רעד

 ,1944 ,יַאמ ןט-29 םעד ,הירסיק

 ןגעו ןטכַארט טינ ןעק ךיא .ןפור ךימ טעוו'מ ןעוו גָאט ןפיוא טרַאװ ךיא

 םוש ןייק רימ ןיא טינ ןקרעמַאב עקימורַא יד זַא ,ךיז טכוד רימ .ךַאז םוש ןייק

 טכוד לָאמַא רעבָא .טעברַא עכעלגעט-גָאט ןיימ ךעלנייוועג יוװ וט ךיא .גנורעדנע

 ךיז ליוו ךיא .סנטייו רעד ןופ יו ךיז םורַא ץלַא ףיוא קוק ךיא זַא ,רימ ךיז

 סָאד -- ןיינ .ןײגוצקעװַא ןייז רעגנירג טעו'ס .ןשטנעמ ןייק וצ ןדניבוצ טינ

 ןטנעָאנ ַא ןבָאה טציא אקווד טלָאװעג ןגעווטסעדנופ טלָאװ ךיא .ןגיל ַא זיא

 -רעד יד ןעיצרַאפ טינ גנַאל ךיז לָאז'ס זַא ,ךַאז ןייא זיולב ליוו ךיא .ןשטנעמ

 -- רעטייוו ןוא .םישעמ ייב ןטלַאה ןכיג ןיא לָאז ךיא זַא ,גנונַאּפש יד ,גנוטרַאװ

 ךיא ןוא ךיז ןיא רעכיז ןיב ךיא ןוא ךַאז םוש ןייק רַאפ טינ ךיז ךיא קערש

 ,טיירג ץלַא ףיוא ןיב

 ,1944 ,ינוי ןט-14 םעד ,הירסיק

 ךיא ,טריזיליבָאמ ןיב ךיא ...םירצמ ןייק ּפָא ךיא רָאפ ךָאװ עקיטנייה
 סָאד ןוא וט ךיא סָאװ סָאד קיטכיר זיא'ס זַא ,ןביולג ליוו ךיא .טַאדלָאס ַא ןיב

 ,טייצ יד ןגָאז טעו עקירעביא סָאד .ןָאט לעװ ךיא סָאװ
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 רעדיל עריא ןופ .ג

 (ןברַאטש) ? תומל

 בָאה'כ .טלָאװעג טינ ךיא בָאה סָאד ,ןיינ ...ןברַאטש ....גנוי ...,ןברַאטש
 ןגיוא רָאּפ ַא ןופ ןייש יד ,דיל סָאד ,טכיל סָאד ,ןוז עמערַאװ יד טַאהעג ביל
 ,טלָאװעג טינ בָאה'כ ,ןיינ .גירק ,ןברוח טלָאװעג טינ בָאה'כ ןוא

 -טולב רעד ןיא ןבעל טנייה לָאז ךיא זַא ,ןרָאװעג רזגנ זיא'ס ביוא רעבָא

 םשה ךורב :ןגָאז ךיא לעװ ,גנוטכינרַאפ רעקידהמיא רעד ןיא ,שינעסיגרַאפ
 ןייד ףיוא --- ןברַאטש וצ העש יד ןעמוק טעוו'ס ביוא ןוא ,ןבעל וצ תוכז ןרַאפ
 ,דנַאלמייה ןיימ ,דנַאל ןיימ ,דרע

 (עלעבעוװע םעד לאוו רורפגה ירשא

 ןדנוצעגנָא טָאה ןוא ןרָאװעג טנערברַאפ זיא סָאװ עלעבעווש םעד ליואוו
 ןופ ןשינעגרָאברַאפ יד ןיא טרעקַאלפעג טָאה סָאװ םַאלּפ םעד ליואוו ,ןעמַאלפ

 םעד ליואוו ,..דובכב ןעגנַאגעגסיוא ןענעז סָאװ ,רעצרעה יד ליואוו ,רעצרעה
 .ןעמַאלפ ןדנוצעגנָא ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ זיא סָאװ ,עלעבעווש

 (טרָאד ,יקסנעזדָארג .ש ןופ טצעזעגרעביא יירפ)

 תונורכז סרבח ַא ןריא ןופ .ד

 ,עמרוט רעדנַא ןַא ןיא טריפעגרעביא ךימ ןעמ טָאה רעטעּפש טייצ ַא ..,
 רעבלעז רעד ןיא ךיז טניפעג הנח זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה טרָאד ןופ
 וליפַא ןוא ןדניברַאפ וצ ריא טימ ךיז ןעגנולעג רימ זיא ףוס-לכ-ףוס .,עדייבעג

 טנעקעג רימ טָאה ןיילַא יז יו רעמ ךָאנ ,.לעצ ריא ןופ רעטצנעפ ןיא ןקוקניײרַא

 -רעד ךיז ךיא בָאה ,ןפוא ןטקערידמוא ןקיזָאד םעד ףיוא ,ןלייצרעד ךיז ןגעוו

 ,גנומיטש רעטוג ַא ןיא זיא יז זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ןעמ .ערעדנַא ןופ טסואוו
 רימ טָאה ןעמ .,ןטנַאטסערַא-םירבח טקיטומרעד יז זַא ,טסעפ ךיז טלַאה יז זַא
 טימ ןדניברַאפ וצ ךיז יו ןעמעטסיס עיינ ןדנופרעד טָאה יז זַא ,טלייצרעד
 יז ,ןעגנַאגרעד ריא וצ זיא סָאװ ,סעיינ ןבעגרעביא ייז ןוא ןטנַאטסערַא ערעדנַא
 ןופ סיוא טדיינש יז ,טכַאניב זיב ירפ רעד ןיא ןופ ןעמונרַאפ טימרעד זיא
 ךָאנ בַאטשכוב ,רעטצנעפ ןיא סױרַא ייז טלעטש ,תויתוא הנבל-שודיק ריּפַאּפ
 -ניא יד ןטנַאטסערַא ערעדנַא יד רעביא יז טיג ןפוא םעד ףיוא ןוא ,בַאטשכוב
 רַאפ געוו ַא ןענופעג ךיוא טָאה יז .ןעגנַאגרעד ריא וצ זיא סָאװ ,עיצַאמרָאפ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,גנוגעװַאב רעד ןופ רעדילגטימ טימ ןעגנודניברַאפ עכעלווירב
 ,עמרוט רעבלעז רעד ןיא ןענופעג

 ,םינּפ לא םינּפ טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ זיב קעוַא ןענעז םישדח ןוא ןכָאװ
 ךיז ןביולרעד זנוא ןלָאז ייז זַא ,רעטכעוו יד ןפיוקוצרעטנוא ןעגנולעג זיא סע

 ,טלייצרעד ןרעדנַא םעד רענייא ךיז ןבָאה רימ ,סעומש ַא ןּפַאכ ןוא ןענעגעגַאב וצ
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 טלייצרעד טָאה יז ,טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ טניז ןעשעג זנוא טימ זיא סָאװ ץלַא
 ייוצ .ץענערג רעד ייב טנעָאנ ,טּפַאכעג לַאפוצ ַא ךרוד ריא טָאה ןעמ ױזַא יו
 יץענערג טייז רענעי ףיוא ףרָאד ַא ןיא ןירַא ןענעז רעטיײלגַאב יירד עריא ןופ
 ףיוא ןענעבנגניירַא ךיז ןפלעה ייז ןלָאז סָאװ ,רעלגומש עטנַאקַאב ןכוז וצ טרָאד
 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא ייז ןופ רענייא ןוא טּפַאכעג ייז טָאה ןעמ .,ןַאב ַא
 ץַאלּפ םעד ןעמרַאדנַאשז עשירַאגנוא יד ןזיוועגנָא םירעיוּפ יד ןבָאה טלָאמעד
 ןעועג זיא ייז ןופ רענייא סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ ייווצ ןענוטעג ךיז ןבָאה סע ואוו

 ,הנח
 ערעדנַא ןופ .ןָאטעג עמרוט ןיא ריא טָאה ןעמ סָאװ ,טלייצרעד טינ טָאה יז

 שינעגעגַאב רעזנוא .,טקינײּפעג קידארומ יז טָאה ןעמ זַא ,טרעהעג ךיא בָאה
 ןייק ןעזעג טינ ריא ףיוא טָאה ןעמ ,רעטעּפש םישדח ןעמוקעגרָאפ ןיוש זיא
 ןבָאה סע סָאװ םעד רעסיוא ,ןעגנוקינייּפ עקיזָאד יד ןופ ןרוּפש עכעלרעסיוא
 ןעמ .עשיזיפ רָאנ טיגנ ןעוועג ןענעז ןעגנוקינייּפ יד .רענייצ יד טלעפעג ריא
 ןוא רעטכָאט רעד וצ טכַארבעג יז ,עמַאמ ריא ןענופעג טשעּפַאדוב ןיא טָאה
 -- ָאידַאר ריא ןופ טפירש עמייהעג יד ןבעגסױרַא טינ טעװ יז ביוא זַא ,טָארדעג
 ,ןָאט וצ סָאד טגַאזטנַא ךיז טָאה יז ,ןגיוא עריא רַאפ ןענעגרה רעטומ רעד ןעמ טעוו

 זנוא רַאפ זיא סע -- בלַאה-ַא-ןוא -העש רענעי ןיא טדערעג ליפ ןבָאה רימ
 טָאה סע תעב ןעמוקעגרָאפ זיא שינעגעגַאב יד .,טייצ עגנַאל ,עגנַאל ַא ןעוועג

 עטיור יד .םולשב ןײגסױרַא ךָאד עמרוט רעד ןופ ןלעװ רימ זַא ,טכַאדעג ךיז

 ,רעכיז ןעוועג ןענעז סָאװ ,רימ ןוא ,רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא ןעמוקעג זיא ײמרַא
 ַא ןיא -- גנואײרפַאב יד ןעמוק טעװ סע רעדייא ןעגנערבמוא זנוא טעו ןעמ זַא
 ןעגנַאגרעד לַאפוצ ַא ךרוד זיא סָאװ ןוא עמרוט ןיא ןבירשעג טָאה הנח סָאװ ,דיל
 טייצ רענעי ןיא רעבָא ןענעז -- טיוט ריא סיױרָאפ יז טנָאז ,ןסיורד ןיא םירבח וצ
 ךַאז ןייא זיולב .ןבעל ןביילברַאפ ךָאד ןלעװ רימ זַא ,גנונפָאה טימ לופ ןעוועג

 עבַאגפיוא יד טריפעגכרוד טינ ןבָאה רימ סָאװ --- קיטייוו טפַאשרַאפ זנוא טָאה
 .ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה רימ סָאװ

 יז זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .ןָאטעגפיױא ליפ עמרוט רעד ןיא ךיוא טָאה הנה
 -טינ ַא רעדָא דיא ַא ןייז רע לָאז ,ןשטנעמ ַא טימ שינעגעגַאב עדעי סיוא טצונ
 "ץרא ןגעװ טלייצרעד יז .ןקיטומרעד וצ ןוא עדנַאגַאּפָארּפ ןריפ וצ ידכ ,דיא
 תמא םעד ןגָאז ןופ ּפָא טינ ךיז טלַאה יז ,טרָאד ןבעל רעזנוא ןגעוו ןוא לארשי

 ןטנַאטסערַא יד ןשיווצ זַא ,טסואוועג רעכיז טָאה יז שטָאכ ,אנוש רעזנוא ןגעוו
 ,םינּפ ןיא תמא םעד ןפרָאװעג יז טָאה ייז ךיוא .םירסומ-םירוכיש ךיז ןעניפעג
 זיא סע .טשרָאפעגסיױא יז טָאה ןעמ תעב טגָאזעג טָאה יז סָאװ טינ ןסייוו רימ
 "כרוד ןגיוא ערעזנוא רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןטסידַאס עשטייד יד זַא ,רעכיז רעבָא
 טימ ןגיוצַאב ריא וצ ךיז ןבָאה ,ןטַאט-רעדיוש עטסכעלביולגמוא יד טריפעג
 ,ץרא:ךרד ןכעלביײרשַאבמוא

 ַא ןיא טריפעגרעביא זנוא ןעמ טָאה שינעגעגַאב רעזנוא ךָאנ געט ייווצ
 זיולב ןרָאװעג טנפעעג ןענעז עמרוט רעד ןופ ןרעיוט יד רעבָא ,עמרוט רעיינ
 רימ ןבָאה רעיוט םייב .ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ טרָאד זיא זנוא רַאפ ,ריא רַאפ
 ןוא עגנוי ַא .גנוקיטומרעד ןופ טרָאװ ַא ןוא קורד-טנַאה ַא טימ טנגעזעג ךיז
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 ַא טימ ,לטנַאמ ןגער ַא ןיא טליהעגנייא ,ןענַאטשעג טרָאד יז זיא עשירפ ַא
 יז זיא ױזַא .לכיימש ריא טימ טקיטומרעד זנוא ןוא ,טנַאה ןיא עזילַאװ רעניילק

 קירוצ זנוא טָאה ןעמ זיב טרַאװעג ןוא עמרוט רעד ןופ רעיוט םייב ןענַאטשעג

 בָאה ךיא סָאװ לָאמ עטצעל סָאד ןעוועג זיא סָאד ,ליבָאמָאטיױא ןיא טצעזעגניירַא

 .עמרוט רעטצעל רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא זיא יז רעדייא ןעזעג יז

 רעייז ריא ןגעוו בָאה ךיא עכלעוו תעב ,םישדח עכעלטע קעװַא ןענעז רעדיוו
 -גיימעג ַא ןעוועג זיא זנוא ןשיווצ גנודניברַאפ עקיצנייא יד .טרעהעג קיניײװ
 "רַאפ זנוא לָאז רע ידכ ,טלעטשַאב עקַאט ןבָאה רימ ןכלעוו ,טַאקָאװדַא רעמַאז

 רעטכיר יד רַאפ זיא יז .סעצָארּפ ריא ןגעו טלייצרעד רימ טָאה רע .ןדניב
 -טסעפ ריא ןריולרַאפ טינ טָאה יז .ךיז ןיא ערעכיז ןוא עטסעפ ַא ןטָארטעגפיוא
 שטָאכ רעבָא ,לייטרוא-טיוט ַא טרעדָאפעג טָאה רָארוקָארּפ רעד תעב ךיוא טייק
 רעטכיר יד ןבָאה ,עיצולָאװער רעשיטסישַאפ רעד ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סָאד
 רעד זַא ,ןדלָאמעג ןבָאה ןוא לייטרוא םעד ןעגנערבוצסיורַא ךיילג טגַאװעג טינ

 ,רעטעּפש ךָאװ ַא טשרע ןרעוו ןבעגעגסױרַא טעװ ןיד-קסּפ

 ןהנח ןעמ טָאה ,1944 ,רעבמעווָאנ ןט-6 םעד ,גָאט-טסברַאה ןקידנגעד ַא ןיא
 -נײרַא זיא לעצ ריא ןיא .ןענופעג ךיז בָאה ךיא ואוו עמרוט רעד ןיא טכַארבעג
 םוצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ זיא יז זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןוא ריציפָא ןַא ןעמוקעג
 יז זַא ,טרעפטנעעג טָאה הנח .גנוקידענגַאב ןטעב לי יז יצ טגערפעג ןוא טיוט
 זַא ,טרעדָאפ יז ןוא טכירעג ןקיגנַאר-טייווצ ַא ךרוד ןרָאװעג טליײיטרוארַאפ זיא
 -עג זיא רעפטנע רעד .,ןרילעּפַא ליוו יז םערָאװ ,טַאקָאװדַא ריא ןפור לָאז ןעמ

 -- ??טינ רעדָא גנוקידענגַאב טסליוװ וד יצ גָאז/ ,ךעלגעממוא זיא סָאד :ןעוו
 ,"גנוקידענגַאב ןייק טינ ךיא טעב םינילת ןופ, :טרעפטנעעג טָאה יז

 ןביירש וצ טביולרעד ריא ןעמ טָאה ןבעל ריא ןופ העש רעטצעל רעד ןיא
 ,םירבח וצ ןטייווצ ַא ןוא רעטומ רעד וצ ווירב ןייא ןבירשעגנָא טָאה יז .ווירב
 ריא זַא ,רָאנ ןסייוו רימ .ןטַאסערדַא יד טכיירגרעד טינ ןבָאה ווירב עקיזָאד יד
 ףמַאק םעד ןוא טעברַא יד ןצעזוצרָאפ ףור ַא ןעוועג זיא םירבח יד ֹוצ ווירב
 ןרעוו טיײרפַאב טעװ קלָאפ רעזנוא זיב

 -ָארּפ רעלַאגעל רעצנַאג רעד ןָא ןוא ,ףיוה ןיא טריפעגסיורַא יז טָאה ןעמ

 ןעמ .ןטַאדלָאס יירד טלעטשעגנגעקטנַא ריא ןעמ טָאה ,גנוטכירניה ןופ רודעצ
 תודע ,טביולרעד טינ סע טָאה יז רעבָא ,ןגיוא יד ןדניברַאפ טלָאװעג ריא טָאה
 ענעפָא טימ ,עכיילג ַא ןענַאטשעג זיא יז זַא ,טלייצרעד ןבָאה גנוטכירניה רעד ןופ

 עריא ןגעק ןענַאטשעג יז זיא ױזַא .ןָאטעג רעטיצ ַא טינ טָאה םערב ַא ,ןגיוא
 ןלַאפעג זיא יז ןוא ןסיש וצ לעפַאב רעד ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע זיב רעדרעמ

 ,דרע רעד ףיוא

 ,טשעּפַאדוב ןיא םלוע-תיב ןשידיא ןפיוא הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא יז
 ,"רעריטרַאמ יד ןופ לקניוו סָאד, ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ לייט םעד ןיא

 (1945 ,רעבמעװָאנ ןט-16 ,"רעפמעק ןשידיא, ןיא לאוי)
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 בקעי ןב יבצ
 רעד ,(ַאװַאלסיטַארב) גרובסערּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא בקעי ןב יבצ

 םתח; ןופ טָאטש יד ,גרובסערּפ .1922 רָאי ןיא ,עיקַאװָאלס ןופ טָאטשטּפױה
 טָאה רע .טימעג ןייז ףיױא לּפמעטש ןשידיא ריא טגײלעגפיורַא טָאה ,"רפוס

 ןיא רעבָא טָאה רע .הבישי ַא ןיא טנרעלעג ,גנואיצרעד עמורפ ַא ןעמוקַאב
 ַא ןיא .קירבַאפ ַא ןיא ןטעברַא טלעטשעג ךיז ןוא הבישי יד טזָאלרַאפ ןכיג
 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיצולח רעד ןופ רבח ַא רע טרעװ םורַא טייצ רעצרוק
 "ןבל-תלכת; דנַאברַאפ-טנגוי ןשיצולח םעד ןיא רעריפ ַא טרעוו רע .טָאטש ןייז

 ,לארשי-ץרא ןייק קעװַא רעלענש סָאװ ליוװ רע ,(סייוו-יולב)

 -ןצעביז רעד טמוק המחלמ רעד רַאפ רָאי ַא ,םיוקמ טרעוו גנובערטש ןייז

 .בקעי-תודשא הצובק רעד ןיא טקישעג טרעוו ןוא לארשי-ץרא ןייק יבצ רעקירָאי

 ןעוו ,ײמרַא רעד ןיא ןטערטניײרַא ןגעוו טכַארט יבצ .סיוא טכערב המחלמ יד
 יד ןופ רענייא יו ןָא ךיז רע טסילש ,לארשי-ץרא ףיוא טלַאפ ןטָאש סלעמָאר
 ַא טרעװ ץולח רעד ןוא -- ײמרַא רעשיטירב רעד ןיא עקיליוויירפ עטשרע
 רעשיצַאנ רעד רעביא ּפָארַא ךיז טזָאל ןוא טסיטושַארַאּפ ַא טרעוו רע .טַאדלָאס
 -עטַאר רע ןוא -- ןעװעטַאר עיקַאװָאלס ןיא רעדירב ענייז ליוו רע .עיקַאװָאלס

 ...הרובג סױרַא טזייוו רע ,ייז ןופ ליפ טעוו
 רע טָאה רעירפ םישדח ייוצ טימ .,1944 ,טסוגיוא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 גָאז ךיא .ןרעװ ןָאטעג זומ סע רעבָא ,רעוש זיא סע; :רבח ַא וצ ןבירשעג
 רעדירב יד .עכעלגעממוא סָאד וליּפַא ןרעוו ןָאטעג זומ סע זַא ,ןײלַא ךיז וצ
 רעפמעק יד ןיא ךיז ןָאמרעד .ןכַאז עסיורג ןָאטעגפיוא ןבָאה תולג ןיא ערעזנוא
 ןטרַאװ טינ ןעק ךיא ?ןטרַאװ בושי ןיא ,ָאד רימ ןלָאז !ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ
 ,טינ ךיוא ךימ טרַא -- ןבעל סָאד ןטסָאק ךימ סע טעװ .טינ ליוװ ךיא ןוא
 טלקַאװעג ,ןסָאלשַאב קיטליגדנע סע בָאה ךיא רעדייא ,רעירפ ךיז ךיא בָאה סיוועג

 ךיא זַא ,(ןטכַארט טינ םעד ןגעוװ רָאט ןעמ שטָאכ) רעכיז טעמכ ןיב ךיא .,לסיבַא
 ןייק ןכַאמ טינ ךיז ףרַאד ןעמ ,ָאי ...רעקידעבעל ַא ןרעקמוא טינ ךיז לעװ
 ,דיירפ טימ ןעמעננָא םיא ךיא לעװ --- לרוג ןיימ זיא סָאד ביוא רָאנ ,סעיזוליא
 זיא יבצ ןוא .,."טיוט רערַאברעדנואו ַא זיא עקידעבעל יד בילוצ ןברַאטש
 זיב ,ןָאטעגפיוא רע טָאה ןכַאז ערַאברעדנואו .עקידעבעל יד בילוצ ןברָאטשעג

 ,טנעה עשיצַאנ יד ןיא ןלַאפעגניײרַא ,לַאפוצ ַא ךרוד ,זיא רע זיב -

 ןײטשדלָאג ץרּפ

 -ליסנַארט ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןײטשדלָאג ץרּפ

 "רעד עשידיא-לענָאיצידַארט עטוג ַא ןעמוקַאב טָאה רע ךיוא ,19232 ןיא ,עינַאװ
 ,"םינובה; עיצַאזינַאגרָא-םיצולח רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא רע זיא 1937 ןיא .גנואיצ
 טעברַאעג טָאה רע ואוו ,לארשייץרא ןייק ןעמוקעג רע זיא 1941 ראי ןיא ןוא
 טָאה רע .ײמרַא רעד ןיא ןיירַא רע זיא 1942 ןיא ,"םיקיפא,; הצובק רעד ןיא
 טימ .עירָאטירעט רעשיװַאלסָאגוי ףיוא טזַאלעגרעטנורַא טושַארַאּפ ןייז טימ ךיז
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 ןיא טפמעקעג םישדח רָאּפ ַא רע טָאה ןעמַאזוצ ןענַאזיטרַאּפ עשיװַאלסָאגוי יד
 ענייז ןעז טלָאװעג ,ןרַאגנוא ןייק קעװַא רע זיא עיװַאלסָאגוי ןופ .רעדלעוו יד

 .טשעּפַאדוב ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא טכַאמשעג ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע
 -סױרַא ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,ןפָארטעג ייז טימ ךיז טָאה רע
 זיא ןצרּפ .ץייווש רעד ךרוד לארשי-ץרא ןייק ןרָאװעג טקישעגּפָא .טעװעטַארעג
 רע .טשעּפַאדוב ןיא ןבילבעג זיא ןײלַא רע .ןדיא ךָאנ ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג
 ךיז טָאה סָאװ ,לארשי-ץרא ןופ רעפמעקטימ ַא ,רבח ַא ןפלעה טפרַאדעג טָאה
 זיא רע .טנעה סאנוש ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא טרָאד .טסערַא ןיא ןענופעג
 ןיא .רעפמעק עשידיא עשידלעה ,םירבח ךָאנ טימ ןעמַאזוצ הסיפת ןיא ןסעזעג
 ,שענעס הנח ,לארשי-ץרא ןופ ןיטסיטושַארַאּפ עשיאָארעה יד ךיוא זיא טייצ רענעי
 :לאוי רבח ןייז וצ טגָאזעג טָאה ץרּפ ,ןרַאגנוא ןיא ןעוועג

 ןוא ןעװעטַאר ךיז טעוװ הנח סָאװ ,זיא טוג רעבָא ,טיוט םוצ ןעייג רימ --
 .ןעשעג זיא זנוא טימ סָאװ ,ןלייצרעד

 ןהנח ןבָאה סיצַאנ יד זַא ,ןעגנַאגרעד םירבח יד ןענעז ןכיג ןיא רָאג רעבָא
 ןײטשדלָאג ץרּפ רעבָא ,ןפָאלטנַא טונימ רעטצעל רעד ןיא זיא לאוי .טכַארבעגמוא
 ,שענעס הנח יוװ ױזַא ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא

 ה ביבהח

 טזָאלעגּפָארַא ךיז יז טָאה עיקַאװָאלס ןיא למיה ןקיטסברַאה ,ןעיורג ַא ןופ
 רעד ןופ רעצרעה יד טמערוטשעגפיוא טָאה ןעניישרעד ריא .,טושַארַאּפ ןטימ
 -ץרא ןיא בושי םעד ןופ לָאבמיס רעד ןעוועג ייז רַאפ זיא יז .טנגוי רעשידיא
 זיא ןעמ זַא -- גנוגייצרעביא יד ןוא ןביולג םעד טכַארבעג ייז טָאה יז .לארשי
 ,סנבעל ערעייז רַאפ -- ןבעל טימ ןלָאצ וצ טיירג

 ןעייר יד ןיא .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה טנגעג יד
 הביבח .םזיטימעסיטנַא ןַא טשרעהעג טָאה רענַאזיטרַאּפ עשיקַאווָאלס יד ןופ
 -ָאס -- טריזינַאגרָא יז .גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןשיוצ ןטעברַא ןָא טבייה
 ,טנגעג רעד ףיוא ןָא ךיז ןקור ןשטייד יד .ןּפורג-ץוש עשידיא ןוא ףליה עלַאיצ
 ,ןפיױלטנַא וצ טייקכעלגעמ ַא טָאה הביבח .רעגנע טרעוו זלַאה םורַא עילטעּפ יד

 טייקכעלגעמ עקיבלעז יד טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,יד טימ ןבילבעג זיא יז רעבָא
 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא יז זיא ױזַא .ךיז ןעװעטַאר וצ ףיוא ,יז סָאװ
 ריא וצ טנעָאנ ,רעדלעוו ענירג ןשיווצ ,עיקַאװָאלס ןופ גרעב יד ןיא .ָאּפַאטסעג
 יד ןשיוצ ךיז טלקיו לגעטש ַא .רבק סהביבח ךיז טניפעג -- טָאטשנריױבעג

 ריא ןיא ןריצַאּפש ןעגנַאגעג הביבח רשפא זיא לגעטש םעד טימ .,ןציּפש-גרעב
 טסואוועג טינ טלָאמעד ךָאנ טָאה יז .ץרַאה ןיא ןעמיורט עטגַאװעג טימ טנגוי
 ,ריא ןיא טבעל סע הרובג ַא רַאפ סָאװ

 ינעריס (ָאצנע) םייח

 ןשינעילַאטיא-שידיא ןטמירַאב ַא ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא ,ינעריס (ָאצנע) םייח
 (רידנַאמָאק) ערָאדָאטַאק לטיט םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,רעקיטילָאּפ ןוא רָאטקָאד
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 רעשינעילַאטיא רעד ןופ המכסה יד ןגירק ןווָאלָאקָאס .ג ןפלָאהעג טָאה ןוא

 ןףטייצ ערעדנַא ןעװעג ןענעז סָאד .ןעגנובערטש עשיטסינויצ יד וצ גנוריגער

 ,םזישַאפ ןיפ טמסרַאפ ןעוועג טינ ךָאנ זיא עילַאטיא

 ןיא ןבילבעג זיא רע רעבָא ,שיטסינויצ-ָארּפ ןעוועג זיא רעטָאפ סינעריס

 ןייק קעװַא זיא רע .ןביילב טלָאװעג טינ עילַאטיא ןיא טָאה ןוז רעד ,עילַאטיא

 ַא יװ טגרָאזעג טָאה רע .בושי םייב ןרָאװעג טבילַאב ךיג זיא ןוא לארשי-ץרא

 -רעד טליפעג ןשטנעמ ךיז ןבָאה טיײהנזעװנָא ןייז ןיא .הלוע ןדעי רַאפ רעטָאפ

 רענגעק רעלעיּפיצנירּפ ַא ןעװעג רע זיא בײהנָא ןיא .טמערַאװרעד ןוא ןבייה

 סָאד רַאפ ףמַאק םעד ןריפ ןעק ןעמ זַא ,טביולגעג טָאה רע .רעוועג ןצונ ןופ

 עשיבַארַא עקיטולב יד ןופ ןטייצ יד ןיא .ןילַא טייקסטוג טימ עטכערעג ןוא עטוג

 ,טנַאה ןיא רעוועג ןָא רענערב-תעבג ןופ רעדלעפ יד ןטיה סױרַא רע זיא ןעורמוא

 ןלַאפַאב םיא ןלעוו רעבַארַא ןעוו ,ןָאט טעוװ רע סָאװ טגערפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו

 רימ ןלעװ ייז ןוא ךעלשטנעמ ייז טימ ןדער לעװ ךיא, :טרעפטנעעג רע טָאה

 -עּפש ,הנומא ןייז ןעוועג זיא סיורג ױזַא ...."ןגלָאפ רימ ןלעוו ייז --- ןײטשרַאט

 ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .געוו רעד טינ זיא סָאד זַא ,טגייצרעביא ךיז רע טָאה רעט

 סָאװ ,יד ןופ ןעוועג רע ריא .ןלעוּפ טינרָאג רעדרעמ ייב ןעמ ןעק ןטוג טימ זַא

 רעוועג טימ ןפמעק וצ ידכ ,רעדירב ענייז וצ םונהיג ןשיצַאנ ןיא קעװַא ןענעז

 .ןעמוקעגמוא זיא רע .ןזָאל ךיז טעװ סע ןעמעוו ןעװעטַאר וצ ןוא טנעה יד ןיא

 .ןעוועג טלַא רע זיא רָאי 9

 ןדניצ סָאװ ןטסַאיזטנע ענעי ןופ טינ דעבָא ,טסַאיזוטנע ןַא ןעוועג זיא רע

 ַא טימ טנערבעג טָאה תובהלתה ןייז .ּפָא דלַאב ךיז ןליק ןוא ןָא טכייל ךיז

 ענעדישרַאפ טימ טריפעגנָא טָאה רע .רעייפ ןקידנעטשַאב ןוא ןליטש;, ןקיאור

 רעדעי ןיא ,םוטעמוא זיא ןוא טפַאשרעטעברַא רעד ןופ ןטייקיטעט-רוטלוק

 -סינויצ ַא טימ ןעוועג ךיוא זיא רע ."היחה חור, רעד ןעוועג ,גנומענרעטנוא

 עיסימ ןייז יו ױזַא ,טריפעגכרוד טוג יז טָאה רע .עקירעמַא ןיא עיסימ רעשיט

 ןייז ןוא ,קירוצ טרעקעגמוא טינ ךיז רע טָאה טרָאד ןופ רעבָא ,עּפָאריײא ןייק

 ןבעל רעייז ןעוועג בירקמ ןבָאה סָאװ ,יד ןשיוצ ןביילב קיביײא טעװ ןעמָאנ

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא ךיוא זיא ,שענעס הנח ןופ ןעמָאנ ןפיוא יוװ ױזַא .קלָאפ ןרַאפ

 עיינ טכַארבעג טָאה סָאװ ,ףיש עשידיא ַא ןרָאװעג ןפורעגנָא ינעריס םייח

 ,לארשי-ץרא ןייק םילוע





 גנואיירפאּכ רעד ךַאנ

 ריפניירַא

 ןרעגַאל יד ןיא (א

 ןדלָאמעגנָא לעיציּפָא ןעײמרַא עשטייד יד ןבָאה 1945 יַאמ ןט7 םעד

 רעבָא .םיילע יד ןופ גיז רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא עיצַאלוטיּפַאק רעייז

 ןסירעגסױרַא עיצַאלוטיּפַאק רעד ךָאנ ןוא ברע ךיוא טָאה טיומ רעד

 עשידיא עטקיניײּפרַאפ ,עטכַאװשעגּפָא יד ןופ תונברק רעטנזיוט רענעצ

 ןבָאה ןעײמרַא רענַאקירעמַא עדנרישרַאמסױרַָאּפ יד ןעוו .רעלטעצַאק

 יד ןבָאה ,( ןרעייב) גרעבסדנַאל וצ טרעטנענרעד ךיז 1942 לירּפַא ףופ

 ךס ַא .רעלטעצַאק יד ןריאוקַאוע ןעמונעג הלחב םיורג ןיא ןשטייד

 טנעקעג טשינ ןבָאה ענעגנַאפעג עטּפעשעגסיױא-קיטסייג ןוא -שיזיפ

 ןבָאה סָאװ טייל-.סע .סע יד ןוא שרַאמ ןופ ָאּפמעט ןכינ םעד ןטלַאהטימ

 ןשטנעמ ליפ .טכַארבעגמוא ייז ןבָאה עיצַאוקאװע רעד טימ טריפעגנָא

 -טפול ןטריאילַא ןופ ןעגנורידרַאכמָאב יד ךרוד ןעמוקעגמוא ךיוא ןענעז

 סָאװ ,רעלטעצַאק יד טכיירגרעד רענַאקירעמַא יד ןבָאה ףוס-ףוס .טָאלּפ

 -םונהיג עכעלנע .טײרּפַאב ייז ןוא סעּפורג עכעלטע ןיא טרישרַאמ ןבָאה

 יד ןופ שראמ-סגנואיירפַאב םעד תעב טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה סענעצס

 ןופ ןטנגעג ערעדנַא ןיא ןסור ןוא ןזיוצנַארפ ,רעדנעלגנע ,רענַאקירעמַא

 ,דנַאלשטייד
 ימָאק-לַארטנעצ ןיא ןירעוט עקיטכיוו ַא ,טפַאזנזָאר-ָאקמיב הסדח

 ןפיוא טָאה ,ענָאז רעשיטירב רעד ןיא ןדיא עטיײרּפַאכ יד ןופ טעט

 ץנָאז רעשיטירב רעד ןיא הטילּפה תיראש רעד ןופ סערגנָאק ןטשרע

 ,טלייטעגטימ ,1945 רעבמעטּפעס ןטס27 ןזיב ןטס2מ ןופ ,ןזלעב-ןגרעב ןיא

 ןבָאה ייז לייוו ,גנואיירּפַאב רעד ךָאנ ןברָאטשעג ןענעז ןדיא 80,000 זַא

 .? גנוטער עקידנכערּפשטנַא ןייק טאהעג טשינ

 -חמחלמכָאנ רעד ןיא עגַאל יד ןעוו ,1948 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ךעלנעמ ןעוועג זיא ,טריזיליבַאמס לסיבַא ךיז טָאה עּפָאריײא רעקיד

 "טעברא ערעסערג ןענופעג ךיז גרעבסדנַאל ןופ תונכשב ןבָאה המחלמ רעד תעב (

 רעטנזױט טקינײּפעג ךיז ןבָאה טרָאד .ַאכַאד טעצאק םוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןרעגַאל

 .רעלטעצאק עשידיא-טינ ןוא עשידיא
 ,1945 ילוי 12 ,"עמיטש רעזנוא, (2
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 עטײרּפַאב לָאצ רעד ןגעוו גנושרָאפסיױא עשיטסיטַאטס ַא ןריפוצכרוד
 עטעװעטַארעג לָאצ יד .עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטיײיד ןיא ןדיא
 עשטייד טנזיוט 18 ךרע ןַא ייז ןשיווצ ,90,866 ןפָארטַאב ןַאד טָאה ןדיא
 ןיא 84,419) ןדיא 68,409 דנַאלשטייד ןיא ןעוועג ןענעז ייז ןופ .ןדיא
 1260 ,ענַאז רענַאקירעמַא רעד ןיא םיבושי עשיטָאטש ןוא ןרעגַאל
 ןיא ;(ענָאז רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא 1,800 ןוא רעשילגנע רעד ןיא
 רעד ןיא 8,728 ,ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא 8,792) 10,097 ךיירטסע
 ץעילַאטיא ןיא ןוא (ענָאז רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא 640 ןוא רעשילגנע

 .(* םיטילּפ 0

 םָארטשוצ םעד בילוצ רקיעב ,ןסקַאװעג רדסכ זיא םיטילּפ לָאצ יד
 רענַאקירעמַא יד .רעדנעל ערעדנַא ןוא ,ןלױּפ ןטײרּפַאב ןופ ןדיא ןופ
 ןעמוקוצניירַא םיטילּפ טנזיומ 100 טביולרעד טָאה גנוריגער-רעטילימ
 -החירב רעד .ךיירטסע ןוא דנַאלשטיײיד ןיא סענָאז רענַאקירעמַא יד ןיא
 מרָאד ןופ ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ןייק ןלױּפ ןופ ןעגנַאגעג זיא םָארטש
 עשידיא יד וצ ןטרָאּפסנַארט עשירעטילימ טימ -- ןיוו ןופ ןוא ,ןיוו ןייק
 ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןיא ןרענַאליײּפ-יד

 -עמא רעד ןיא םיטילּפ עשידיא לָאצ יד טָאה 1946 טסברַאה ןיא

 רַאורבעּפ ןט98 םעד ןוא ; 180,000 רעכעה ןפָארטַאב ןיוש ענָאז רענַאקיר

 .* תושפנ 144,000 רעכעה -- 7

 ןוא ןרעגַאל יד ןיא ןלױּפ ןופ "החירב, רעד ןופ ןגעוו-םיסנ יד ןגעוו

 ןמייז ףיוא טלייצרעד ךעלריפסיוא טרעוו לארשי-ץרא ןייק טרָאד ןופ

 רעד ןופ רעריּפנָא עטסקיטומ יד ןופ רענייא ,לקד םירפא ךרוד ,+

 טעברַא-סגנוטער רעד טָא ןיא לָאר עקיטכיוו א .עיצַאזינַאגרָא-"החירב ,

 ,לארשי-ץרא ןופ עדַאגירב עשירעטילימ עשידיא יד טליּפשעג ךיוא טָאה

 ןמייז ףיוא ץישפיל בקעי ןַאטיּפַאק ךעלריפסיוא טלייצרעד םעד ןגעוו

 ,ןכיק ,ןסרוק ,ןלוש ןּפַאש ןעמונעג ךיילג טָאה הטילּפה תיראש יד 2

 ץעשיזיפ יד ןקידירפַאב וצ סעיצוטיטסניא ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא ןבולק

 ןבָאה ןעייר-םיטילּפ יד ןופ .ןדיא עטײרפַאב יד ןופ ןטױנ עקיטסייג ןוא

 ןופ םינקסע עטנַאקַאב ייז ןופ לייט ַא ,רעריפ עקיאעפ טקורענסױרַא ךיז

 -טנַא ןכָאה עכלעוו ,עטנַאקַאבמוא רעירפ לייט ַא ןוא גירק םעד ברע

 רעייפ ןיא טשרע ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאנרָא עראברעדנואוו טקעלּפ

 3) 810850120, 160: ת., 106 ןסש188 2. 2. 14001600. 300410 1ס0154 9

 1951. ץ. 11.

 ,1957 ,קרָאיהינ ,3 דנַאב ,"רבע ןטנעָאנ ןופ, ןיא ,"ןדי עטיירפַאב, ,ראג ףסי 4
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 תיראש רעד ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד ןרעסעברַאפ רַאפ לגנַארעג ןופ

 .הטילּפה

 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1949 רעבמעטּפעפ ןטס27 ןזיב ןטס28 ןופ

 210 .ןולעבדךנרעב ןיא הטילּפה תיראש רעד ןופ סערגנָאק רעטשרע

 40,000 ןטָארטרַאפ ןבָאה דנַאלשטייד ןיא םיצובק 42 ןופ ןטאגעלעד

 -ליס .ס .ם ,יקצעדָארב גילעז .ּפָארּפ ןעמוקעג ןענעז דנַאלגנע ןופ .ןדיא

 ַא .ןעהָאק דרַאנָאעל ,ביורט לכימ .רד ,ןַאמרעטסיא .ל .א ,ןַאמרעוו

 טציא) ןיקסווָאבארג ריאמ טימ עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ עיצַאגעלעד

 -רַאפ יד ןופ רבק-ןסַאמ ןפיוא חבצמ ַא טליהטנַא טָאה שארב (בוגדַא --

 ,ןַאמרעװליס ,יקצעדָארכ .רד ןטלַאהעג ןכָאה ןטַארעּפער .ןדיא עטקיניײּפ

 .םייהלָאװ טרעברָאנ ןוא ָאקמיב .ה .רד ,טּפַאזנזָאר ףסוי

 טינ ןליוו ןדיא טנעצָארּפ 90 זַא ,טרימרָאפניא טָאה טפַאזנזָאר .י

 -עיצַארגימע ןיא לגנַאמ בילוצ .רעטרע-ןיואוו עטלַא יד ןיא ןייגקירוצ

 -גנע ןייק ןרָאפ וצ רעדניק 1,000 טרירטסיגער ןרָאװעג ןענעז ןטכיזסיוא

 ןדיא עטיײרפַאב יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה רעמעּפש .דנַאל

 דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ןטעצַאק יד ןופ רעדניק ןקישוצסױרַא טינ ןסָאלשַאב

 ןרעטש רעדנעלגנע יד זַא ,טלייצרעד טָאה םיײהלָאװ .לארשי-ץרא רעסיוא

 עטסערג יד .גדובמַאה לַאפ ןיא יו ,ןטקנוּפ-הרשכה ןדנירג וצ טפָא

 ,גנודליב עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עניימעגלַא טנגוי רעד ןבעג וצ זיא גרַאז

 -ַאב ןרעוו עקנארק עשידיא זַא ,טגָאלקעג ךיז טָאה ָאקמיב הסדה .רד

 ןופ גנורעדָאפ יד טלעטשעגסױרַא ןוא םיריױטקָאד עשטייד ןופ טלדנַאה

 .רעגעלפ ןוא םיריױטקָאד עשידיא ןריברעוו ןוא לָאטיּפש ןשידיא ַא ןפַאש

 ענעדישרַאפ ןעמוקעג ןענעז גנואיירּפַאב רעד ךָאנ געט עטשרע יד ןיא

 -ַאגרָא עשידיא ןופ םיחילש ןייק ןעזעג טינ טָאה ןעמ רעבָא ,סעיסימ

 יד בילוצ .קינייװ רעייז ןעוועג זיא ןטנעמאקידעמ ןוא ןסע .סעיצַאזינ

 יד .עימעדיּפע ןַא ןופ רַאפעג יד סיורג זיא ןעגנוגנידַאב-ןיואוו עטכעלש

 סעיצַאר-סגנורענרעד יד טרענעלקרַאפ טָאה גנוריפנָא-רעגַאל עשילגנע

 טכעלש ןקריווסיוא ךיז טעוו גנורענרעד ןוא גנודיילקַאב עטכעלש יד ןוא

 עטשרע יד ןיא ןריפרעביא סָאד .רעטניוו ןופ גנורעטנענרעד רעד טימ

 טָאה ןקָאלב עיינ ןיא עקנַארק 13,000 רעביא גנואיירפאב רעד ךָאנ געט

 (168 טייז עז) ץנערעפנַאק רעד ןופ סעיצולָאזער יד .ימ ליפ טסָאקעג

 תיראש רעד ןופ ןטַאלוטסָאּפ ןוא ןעגנומיטש יד טימ זנוא ןענעקַאב

 .? גנואיײרּפַאב רעד ךָאנ םישדח עטשרע יד ןיא הטילּפה

 ,1946 ילוי 12 ,ןזלעבױגרעב ,"עמיטש רעזנוא, (5
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 טימ ,1947 ילוי ןטס29 ןזיב ןטס20 ןופ ,רָאּפנעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא
 ןבָאה רעדנעלגנע יד זַא ,טלייצרעד טּפַאזנזָאר טָאה ,ןטַאגעלעד 8
 ימ ליפ טסָאקעג טָאה סע .רעגַאל רענעזלעב םעד ןרידיווקיל טלָאװעג
 -סנַארמ-רעדניק א ןריזינַאגרָא טלָאװעג טָאה ןעמ .הריזג יד ןפורוצּפָא
 מרעפטנעעג טָאה ץיצַארטסינימדַא-ךיוועב יד רעבָא ,י"א ןייק טרָאּפ
 יד .ןרעטלע יד ןָא ןרָאפ ןלָאז רעדניק יד רעבָא ,םיכסמ זיא יז -- סיז
 -נזַאר ,ןרָאצ טימ ןפרָאװעגּפָא ןרָאװעג זיא גנורעדָאפ עלַאטורב ץעקיזָאד
 -נייא עטמַאַאב עשילגנע יד ןופ וואורּפ ןגעק ןטָארטעגסױרַא זיא טפַאז
 ,ןדיא עשטייד ןוא (םיטילּפ) "םישזדויפער , ,יּפ-יד ןיא םיטילּפ יד ןלייטוצ
 רומנעגא רעשידיא רעד ןופ חילש --- ןיוועל טרוק .רד ןוא לַאטנזָאר דוד
 -סיוא ןַא .ח .ש רעד ןופ ןעמעלבָארּפ-רוטלוק יד ןגעוו טרירעפער ןבָאה
 ףיוא .ה .ש רעד ןופ ןעוטפיוא ענייפ יד טרירטסנָאמעד טָאה גנולעטש
 ,טיבעג-רוטלוק ןפיוא סרעדנוזַאב ,םיחטש ץענעדישרַאפ

 רעד שיטסירעטקארַאכ זיא סעיצולָאזער ענעמונעגנָא יד ןשיווצ
 זַא ןוא תונותח עטשימעג ןגעק ףמַאק ןפרַאש א ןריפ ןגעוו םולשַאב
 יד וצ ןרעהעג טשינ ןרָאט ןעיורפ עשידיא-טינ ןבָאה עכלעוו ןדיא
 ןלַארמנעצ םעד ןבעגסױרַא ןוא ,ןמעטימָאק עשידיא ןוא ןטַאר-הליהק
 .רעדניק עטלמעג-םינ עשידיא ץלַא ןופ תומישר טַאניבַאר

 -ץגסױרַא ,גנורעדָאפ יד טיינַאב רעדיוו טָאה רָאפנעמַאזװצ רעד
 ,דנַאלשטייד ןופ סעיצַארעּפער ןגעוו ,רָאפנעמַאזוצ ןטשרע ןפיוא טלעטש
 -ַאב גנערטש ןלָאז סָאװ ןצעזעג ערָאלק ןרעוו ןבעגעגסױרַא ןלָאז סע
 -עגנָא ןענעז סע .םזיטימעסיטנַא ןוא סַאה-ןסַאר ןקידערּפ רַאפ ןּפָארטש
 ןוא ןלוש יד ןעױברעדנַאנרַאפ ןגעוו סעיצולָאזער ליפ ןרָאװעג ןעמונ
 -מץצַאק , םעד ןציטש ,ןקעטָאילביב ,ןסרוקטנוװָא ,ןטלַאטשנַא-רוטלוק
 -ימָאק רעשירָאטסיה רעד ןוא "עניב-רעטעברַא עשידיא, יד ,"רעטַאעט

 ןיא ןדיא עטיײרּפַאב יד ןופ טאר ןופ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא .עיס

 ןגעוו סולשַאב רעד זַא ,ןבענעגרעביא ןרָאװעג זיא ץנָאז רעשיטירב רעד

 ייב ןטייקירעווש ףיוא ןָא ךיז טפערט ךעלרָאּפ עטשימעג ןגעק ףמַאק
 .(' גנוריזילאער ןייז

 ןכנימ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1946 רַאונַאי ןטס29 ןזיב ןטס27 ןופ
 יד .ענַאז רענַאקירעמַא רעד ןיא .ח .ש רעד ןופ סערגנָאק רעטשרע רעד
 ןמַאנעלעד 100 רעביא ןופ לײטנָא ןטימ גנוציז-סגנונעפערעד עקידבוטמוי
 זיא סָאװ טָאטש רעד ןיא -- זױהטָאר רענעכנימ ןופ לָאז ןסיורג ןיא

 ,1947 רעבָאטקָא 30 ,טסוגױא 20 ,ןזלעב"ןגרעב ,"עמיטש רעזנואפ (6
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 טָאטשטּפױה , יד סלַא ןטסידנַאנַאּפָארּפ עשיצַאנ ךרוד טמירעג ןרָאװעג

 עטכישעג רעד ןופ ןכייצ-המקנ ןימ א ןעוועג זיא ,"גנוגעוװַאב רעד ןופ

 ןופ םיחילש יד ןופ רעטימעג יד ףיוא קידנרעטנומפיוא טקריוועג ןוא

 ,הטילּפה תיראש רעד

 .י .רד ,גנידיר ידייל ,ןוירוגןב טסירגַאב ןבָאה סערגנָאק םעד

 םולב ברה ,סערגנַאק-טלעוו ןשידיא ןופ הילש -- ה"ע דראבצרַאוװש

 רעשידיא -- דניקפיר ןועמש רעטכיר ,י"א ןיא תישארה תונבר רעד ןופ

 ,דנַאלשטייד ןיא גנורינער-רעטילימ רענַאקירעמַא רעד ייב רעבעגטַאר

 ,טניָאשוד ןופ רעייטשרָאפ ןוא טפַאזנזָאר .י ,רעגולק תור ,םולברַאי .מ

 -ספליה ערעדנַא ןוא ץנערעּפנָאק רעשידיא רענַאקירעמַא ,ַארנוא ,סָאיַאה

 רעד ןופ .ק .צ ןופ עיצַאגעלעד א ןעמוקעג ךיוא זיא'ס .ןטפַאשרעּפרעק

 -נירג ןמלז .רד ןטלַאהעג טָאה עדער-סגנונעפערעד יד .ענָאז רעשילגנע

 .ק .צ ןופ רעציזרָאפ רעד ,נרעב

 טריזימעלָאּפ ףרַאש ןוירונןב טָאה שילגנע ףיוא עדער ןייז ןיא

 ,דנַאלשטייד ןיא ַארנוא ןופ רעריּפנָא ,ןַאגרָאמ לַארענעג ןשילגנע ןטימ

 טריטסיסקע סע זַא ,טרעלקרעד רעירפ ןכָאװ עכעלטע טימ טָאה רעכלעוו

 ןדיא ןופ ןפיױלטנַא ןטימ ןָא טריפ סָאװ ?עיצַאריּפסנָאק עשידיא , א

 .ץּפָארייא-חרזמ ןופ

 עפרַאש טרעהעג ןעמ טָאה .ק .צ ןופ טכירַאב םורַא קיטירק רעד ןיא

 םייב ךיוה רעקירעהעג רעד ףיוא טינ טייטש .ק .צ רעד זַא ,ןפרואוורַאפ

 רענַאקירעמַא רעד יּפלכ .ה .ש רעד ןופ ןפערעטניא יד ןקידייטרַאפ

 טייטש טעברא-רוטלוק יד .גנוריגער רעשטייד רעד ןוא טכַאמ-רעטילימ

 ןפורעגסױרַא ןבָאה גנוגערפיוא ךס ַא .ךיוה רעקירעהעג רעד ףיוא טינ

 יד .סָאּפאק ןעייטש סעיצוטיטסניא ץסיוועג ןופ שארב זַא ,תונעט יד

 "וצסיוא ץנאטסניאטכירעג א ןבילקענסיוא ץקַאט טָאה ץנערעפנָאק

 | .}טקידלושַאב יד ןופ טייהנעגנַאגרַאפ יד ןשרָאפ

 טשינ זַא ,טרעלקרעד גרעבנירג .רד טָאה עדער-רעפטנע ןייז ןיא

 ןלעוּפוצסױא ןבעגנעגנייא טשינ ךיז טָאה ןעגנואימַאב עלַא ףיוא קידנקוק

 זיא .ק .צ רעד) .ק .צ ןרַאפ עיצַאזילַאגעל א גנוריגער-רעטילימ רעד ייב

 טכאמ-רעטילימ רענַאקירעמַא רעד ךרוד ןרָאװעג טריזילַאגעל ךעלדנע

 .(1946 ילוי ןט16 םעד

 רעד ןגעק סעיצולַאזער עפראש ןעמונעגנָא טָאה סערגנָאק רעד

 יד ןופ רוּפש ןטצעל םעד ןפַאשּפָא טרעדָאפעג ,עיצַארַאלקעדדןיװעב

 -נַאמ רעד ךרוד י"א ןיא טריפעגנייא ןענעז סָאװ ,ןצעזעג רענרעבנרינ



 ןליוּפ ןיא םיצולח . 10

 -רַאֿפ טימ .1939 ןופ ךובסייוו ןכעלדנעש ןופ ךמס ןפיוא טכַאמ-רָאטַאד

 עקינייװ יד ,רימ, זַא ,הצע סניוועב ןפרָאװענּפָא ןרָאװעג זיא גנורעטיב

 ןקילײטַאב ךיז ןלָאז ,עּפָאריײא ןופ םוטנדיא ןטעדרָאמעגסיוא ןופ ןטשער

 ןענעז סָאװ ,רעדנעל עשיאעּפָארייא יד ןופ סעיצקורטסנַאקער יד ןיא

 םיבורק ערעזנוא ןופ םלוע-תיב רעכעלנייּפ רעסיורג ןייא זנוא רַאפ

 .' "רעטסעווש ןוא רעדירבסקלָאפ ןוא

 ןיא ןדיא עלַא ןופ גנומימש יד טקירדעגסיוא טָאה סערגנָאק רעד

 עלַא ץָארט טײהנסָאלשטנַא רענרעזייא טימ ענָאז רענַאקירעמַא רעד

 זיא'ס .י"א ןייק ןעמוק וצ ןגעוו ןוא םינפוא עלא ףיוא ןעגנורעטש

 יד .עדַאגירב רעשידיא רעד רַאֿפ גנורעדנואווַאב טקירדעגסיוא ןרָאװעג

 םַאזקרעמפיוא טכַאמעג ןרָאװעג זיא טלעוו רעד ןופ גנוניימ עכעלטנפע

 ןרָאװעג זיא'ס .עיקַאװָאלס ןוא ןלױּפ ןיא עילַאװכ-םָארנָאּפ רעד ףיוא

 םזיטימעסיטנַא ןדליוו ןגעק טסעטָארּפ רעטסּפרַאש רעד טקירדעגסיוא

 .ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא םזיצַאנ רעד יוו םעדכָאנ ,ןָא ךָאנ טלַאה סָאװ

 ַא ןייז לָאז תבש זַא ,סעיצולָאזער יד ןענַאמרעד ךָאנ ףרַאד ןעמ

 ךיז ןדניברַאפ סָאװ יד זַא ןוא םיבושי ץשידיא עלַא ןיא גָאט-ור רעלופ

 ןיא קיטרעוװרעדנימ סלַא ןרעוו טרעלקרעד ןלָאז ןעיורפ עשטייד טימ

 ,טפַאשלעזעג רעשידיא רעד

 -רוטלוק עטנייוצרַאפ א טלקיװטנַא טָאה הטילּפה תיראש יד

 טשרוד רעקידנענערב רעד טליטשעג ןרָאװעג זיא לכ םדוק .טייקימעט

 ץרעמ זיב .(172 .ז ץז) גנוטייצ רעשידיא ַא ךָאנ ,תוא שידיא ַא ךָאנ

 ,שידיא ןיא 68 ייז ןופ .ןטפירשטייצ 80 רעביא ןענַאטשטנַא ןענעז 9

 שינעמור ןיא 1 וצ ןוא שירַאגנוא ןיא 2 ,שטייד ןוא שיאערבעה ןיא 6 וצ

 .' שילגנע ןוא

 ןלוש ןעיוב וצ םעּפמיא ןטפאהרעביפ ַא טימ ןבױהעגנָא טָאה ןעמ

 .רעכיב-ןרעל ייז רַאפ ןבעגסױרַא ןוא רעדניק ענעבילבעגנבעל יד רַאֿפ

 דנַאלשטייד ןיא ענַאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ןענעז 1945 רעבמעצעד ףוס

 ץעקירעביא יד ןוא רָאי 6 זיב 000 ַא יז ןופ ; רעדניק 1,800 ךרע ןא ןעוועג

 ןיא ןעמוקעגוצ ןענעז רעדניק רעטנזיוט .רָאי 14 זיב 6 ןופ --- 0

 ענעזעוועג ןופ תוחּפשמ ןופ םָארטשוצ םעד קנַאדַא 1946 ןיא ןרעגַאל יד

 -כרודַא ןרָאי-המחלמ יד ןבָאה סָאװ ןדיא עשילױּפ ןופ ןוא רענַאזימרַאּפ

 ,1947 רַאונַאי ןט1 םעד ,םורַא רָאי ַא ןיא .דנַאלסור-טץעוװָאפ ןיא טכַאמעג

 .1946 רַאורבעפ 1 ,ןכנימ ,"געװ רעזנוא (
 ,1949 ץרעמ ,"טפנוקוצ, ןיא ןַאמדירפ פיליפ .רד (8
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 ןוא ןרעגַאל 62 ןופ ןלוש יד ןיא טנרעלעג רעדניק טנזיוט 10 ןיוש ןבָאה

 רָאי ןופ ךשמב .600 בורק ןעוועג ןַאד ןענעז רערעל .םיבושי עשיטָאטש

 םיצובק יד ןופ עכעלטנגוי טרפב ,רעדניק לסיב שביה ַא ןבָאה 7

 זיא רעדניקלוש לָאצ יד ןוא דנַאלשטייד ןזָאלרַאפ ,סרעטנעצ-רעדניק ןוא

 -שטייד ליימ רענַאקירעמא ןיא ןענעז 1948 ביײהנָא .רענעלק ןרָאװעג

 46 ןוא רערעל 899 ןוא רעדניק 7,045 טימ ןלוש 70 םורַא ןעוועג דנַאל

 יד ןגעוװו .( םנירערעל 115 ןוא רעדניק 1,708 טימ רענטרעג-רעדניק

 םייז ףיױא רענילבול .מ ןופ לקיטרַא םעד עז טיבעג ןשילגנע ןיא ןלוש

 -ץערבעה ףיוא טכיװעגטּפױה םעד טגיילעג ןעמ טָאה ןלוש יד ןיא ,1

 ךיוא טָאה'מ .שינטנעק-לארשי-ץרא ןוא עטכישעג עשידיא ,ך"נת ,שיא

 יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא .שידיא טנרעלעג ןלוש לָאצ ַא ןיא

 -ןגרעב ןיא (1947 ילוי 23--90) ענָאז רעשיטירב רעד ןיא ןדיא עטיירפַאב

 ןעמ טרעדָאפעג ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןופ רעייטשרָאפ יח ןבָאה ,ןזלעב

 ןטלַאטשנַאסגנואיצרעד עלַא ןיא שידיא ןופ דומל םעד ןריפנייא לָאז

 ןיא ךארּפש-סטכיררעטנוא יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .ק .צ ןופ

 רומארעטיל עשידיא ןוא שידיא .שידיא ןוא שיאערבעה זיא ןלוש יד

 -םטכיררעטנוא סלַא ןטלאטשנאךרעל יד ןיא ןרעוװו טריפעגנייא ןלָאז

 .ןדנַאטשנגעק

 ײלבָא ענָאז רענאקירעמא רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא ןענעז'ס

 א טימ "טרָא ןופ ןלוש-ךַאפ יד ןיא םידומל ענײמעגלַא עשירָאטַאנ

 -- תדלומ ,עטכישעג ,ך"נת ,תירבע) ךָאװ רעד ןיא העש 8 ןופ םַארגָארּפ

 קימעמ ןעוועג ןענעז 1947 רעבמעווָאנ ןיא .(לארשי-ץרא ,דנַאלרעטַאפ

 700 טםימ ענעסקאורעד רַאֿפ ןלושטנװָא 12 טיבעג רענַאקירעמַא ןיא

 ,שידיא ,תירבע) ךָאװ א העש 16 ןופ םַארגָארּפןרעל ַא טימ רעליש

 .(" ןטפַאשנסיװרוטַאנ ,קיזיפ ,קיטַאמעטַאמ ,תדלומ ,עטכישעג ,שילגנע

 טקורדעג ןענעז ,1948 ץרעמ זיב 1947 ץרעמ ןופ ,רָאי ןייא ןופ ךשמב

 ךס .ןרַאלּפמעזקע 181,000 ןופ שזַאריט א טימ רעכיבנרעל 92 ןרָאװעג

 :ייז ןופ .רעכיב 83 טקורדענּפָא ןרָאװעג ןימרעט םעד זיב ןענעז לוכה
 ,שילגנע 2 ,שיאערבעה ןוא שידיא ןיא 4 ,שידיא ןיא 8 ,שיאערבעה ןיא 8

 רעכיבנעייל 23 ,רעכיבנרעל ןעוועג 55 ןענעז לָאצ רעד ןופ .שטייד 1

 רַאפ טלַאהניא ןשיגָאנַאדעּפ ןופ סעיצַאקילבוּפ 8 ,טנגוי ןוא לוש רַאפ

 .(+ רעכיברעטרעוו 2 ,ןלַאנרושז עשיגָאנַאדעּפ 2 ייז ןשיווצ) רערעל

 .178 .ז ,3 "רבע ןטנעַאנ; ןיא ראג י (9

 ,1947 רעבמעװָאנ ,ןכנימ ,"גנואיירפַאב- (0
 ,טרָאד ,ןַאמדירּפ ,פ .רד (1
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 -רַאפ ןריזינַאגרָא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ ךיילג

 ןשידיא ןיא טקריוועג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוריּפורג עשיטילָאּפ ענעדיש

 יד ןעמוקַאב ןבָאה העּפשה עטסקרַאטש יד .נירק םעד ברע ןבעל

 גנַארד רעד ןעוועג זיא'ס קרַאטש יו .ןטנעמעלע עשיצולח-שיטסינויצ

 ."א ןייק הילע רַאפ עיצַארטסינער יד טזייװַאב י"א ןייק הילע ךָאנ

 .טנעצָארּפ 80 זיב 75 ןופ טרירטפסיגער ךיז ןבָאה ןָאיַאר רעלעסַאק ןיא

 -ןגרעב ןיא ,(* טנעצָארּפ 97 -- ןיישנארט ןוא םייהנזָאר ןרעגַאל יד ןיא

 -שילגנע רעד טרימרָאפנײא םייהלָאװ .נ ןוא טפַאזנזָאר .י ןבָאה ןזלעב

 -רעגַאל יד ןופ טנעצָארּפ 85 זַא ,עיסימָאק-סגנושרָאפסױא רענאקירעמַא

 .(* י"א ןייק ןעגנוגנידַאב עלַא רעטנוא ןייג וצ ןסָאלשטנֿא ןענעז ןדיא

 ןטקנוּפ-הרשכה עכעלטפַאשטרײװדנַאל יד ןיא רעדילגטימ לָאצ יד

 טיבעג רענַאקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח ענעדישרַאפ יד ןופ

 ןוא (רָאי םעד רעמוז) 2,000 ףיוא (1946 בײהנָא) 700 ןופ ןגיטשעג זיא

 ףיוא 7 ןופ ןגיטשעג זיא ןטקנוּפ-הרשכח לָאצ יד .(1946 ףוס) 0

 -טַאמ ,סרעשיפ ןדליבוצסיוא ןטקנוּפ-הרשכח ןעוועג ךיוא ןענעז סע .8

 טָאה תונכוס רעד ןופ לײטּפַאסחרשכה םייב .ַא .א ,(209 טייז עז) ןסָאר

 -ןגראה תירב) ןעגנוקינייארַאפ עשינאיצולח ןופ דנַאברַאֿפ ַא טריטפיסקע

 -טנגוי עשיצולח עלַא ךיז םורַא טרירטנעצנָאק טָאה סָאװ ,(םייצולחה םינ

 -טנָארפ ענעזעוועג ןוא ןענַאזיטרַאּפ ,"דבועה , ןופ רעדילגטימ ,ןעגנוגעווַאב

 רדסכ ןטקנוּפ-הרשכה ןופ ץענ יד זיא טיבעג ןשילגנע ןיא ךיוא .רעפמעק

 עכעלטננוי ןוא רעדניק ןלָאצ ערעסערג ןופ ןעמוקנָא ןטימ .ןסקָאװעג

 ןעמייה-טננוי ןוא ןרענַאל ןפאשעג ןעמ טָאה ,ןראננוא ןוא ןלױּפ ןופ

 .עכעלטננוי רַאֿפ םיצובק לָאצ א ןיא רעדניק רַאפ

 -ירב רעד טימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,לארשי-ץרא ןופ םיחילש יד

 עטקינייאראפ א ןרעגַאל יד ןיא ןעיוב וצ גנובערטש רעייז ןיא ןבָאה ,עדַא;ג

 עקידהמחלמרַאפ ןופ ןעגנומיטש יד ןפָארטעגוצ גנוגעװַאב עשיטסינויצ

 םעד טבעלעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,,ה .ש רעד ןיא רעוט עשיטסינויצ

 -יינ טָאטשרָאפ רענעכנימ רעד ןיא זיא 1948 ינוי ןטס25 םעד .גירק

 ןסָאלשַאב זיא'ס רעכלעוו ףיױא גנולמַאזרַאפ א ןעמוקעגרָאפ ןַאמיירפ

 -םינויצ עטקינייארַאפ ,) "הדיחא תינויצ תורדתפסח,, יד ןדנירג וצ ןרָאװעג

 זיא 1945 רעבמעטּפעס ןט12 ןוא ןט11 םעד .("עיצַאזינַאגרָא עשיט

 רעד ןופ ץנערעפנַאק עטשרע יד רענַאל רעגרעבסדנַאל ןיא ןעמוקעגרָאּפ

 ,1948 לירּפַא 18 ,"טרָאװ; (2

 ,1946 ץרעמ 17 ,"עמיטש רעזנוא- (3
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 רעגנעהנָא ךיז םורַא טרירטנעצנָאק טָאה סָאװ ,הדיחא תינויצ תורדתפה

 .8 .א יחרזמ ,ןטסינויצ עניײמעגלַא ,ןויצ ילץוּפ ןופ

 ןקינייארַאפ וצ םרָאפטַאלּפ ַא טעבראענסױא טָאה ץנערעפנָאק יד

 עשידיא (א : ןּפיצנירּפ עקידנגלָאפ יד ףיוא .ח .ש רעד ןיא ןטסינויצ יד

 -ךיײילַא (ג ; תודוסי עשיטסילַאיצָאס ףיוא לארשידץרא ןעיוב (ב ; הנידמ

 -סה רעכעלטייהנייא ןַא וצ טייקירעהעגוצ ןוא גנובערטש (ד ;טעברַא

 -חרוכב (ו ; טעברַא ןופ ןטייקירעוװש יד ןעמוקייב (ה ; םידבועה תורדת

 ; הרשכה עשירעטילימ ןוא עקיטסייג ,עשיזיפ (ז ; טעברַאדרע רַאפ טכער

 עקיטייזנגעק (ט :;ןעמרָאפ עלא ןיא עיצַאזינַאלָאק עקידנטעברַא (ח

 הילע (אי ; רוטלוק ןוא ךַארּפש עשיאערבעה (י ; עיצַארעּפָאָאק ןוא ףליה

 .ןעגנוגנידַאב עלַא רעטנוא

 ןעוועג זיא סָאד) "הדיחא, יד ןּפַאשעג ןבָאה סָאװ רעוט עבלעז יד

 -ַאגרָא רעשיטסינויצ רעטקינייארַאפ רעד ןופ ןעמָאנ רעטצריקעג רעד

 רעטקינייארַאפ רעד רַאפ ןייטשטנורג םעד טניילעג ןבָאה ,(עיצַאזינ

 -רַאפ -- דהואמ יצולח רעונ) "םחונ, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיצולח

 ,1945 טייצ-תוכוס ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,(טנגוי עשיצולח עטקינייא

 ץובק ןיא רָאפנעמַאזוצ ןטשרע ןייז 1946 ראורבעפ ןיא ןטלַאהעגּפָא ןוא

 .רעכיירטש םוילוי ןופ םרַאּפ רענעזעוועג רעד ןיא (* "ילינ,

 זיא ,דנַאלשטמייד ןיא "םחונ, ןופ גנואייטשטנא רעד וצ לץעלַארַאּפ

 ןיא 1948 טסוגיוא ןטס285 םעד ץנערעּפנַאק רעד ףיוא ןרָאװעג ןּפַאשעג

 ,עדאגירב רעד ןופ רענלעז יד ןופ וויטַאיציניא רעד קנַאדַא ,עילַאטיא

 -ינַאגרָא יד ,(206 טייז עז) ץעיצַאזינַאגרָא עשיצולח עכעלטייחנייא ןַא

 רעדילגטימ יד ןופ סולשנָא םעד ןעזעגסיורָאפ לעניגירָא ךיוא טָאה עיצַאז

 טיירפַאב ייז טָאה ןעמ .(ר"תיב) רודלּפמורט תירב ןשיטסינָאיזיוװער ןופ

 -םינויצ רעכעלטלעװלא רעד וצ םידיחי סלַא ןרעהעגוצנָא טכילפ רעד ןופ

 -ילַאּפ עריא ןריפוצסיוא ביוחמ טינ ןענעז ייז ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיט

 .ןסיוועג רעייז ןגעק ןענעז עכלעוו ,סעיצקורטסניא עשיט

 דנַאלשטייד ץיננַאג ןיא 1946 לירּפַא ןיא טליײצעג טָאה "הדיחא, יד

 ,רעדילגטימ 7800 -- "םחונ, רעד ןוא רעדילגטימ 9200 טימ םיפינס 1

 ןבָאה לייט ַא .סמרַאפ 19 ןיא 1086 ייז ןופ ,םיצובק 81 ןיא טריזינַאגרָא

 ןיא .(* וו .ַא .א ןטַאטשרַאװ ,ןלוש-ךַאפ ןיא הרשכה רעייז ןעמוקַאב

 עזעיגילער עכעלטע ןעוועג ךיוא ןענעז "םחונ, ןופ ץענ-הרשכה רעד

 ."יחרזמה לעוּפה , ןופ םירבח ןופ טריפעגנָא םיצובק

 ,רקשי אל לארשי חצנ :ןופ תובית ישאר -- ילינ (*
 ,1946 לירּפַא 15 ,"געװ רעזנא; (4
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 ךיוא ןענעז י"א ןיא ףמַאק-ײטרַאּפ ןופ גנוקרַאטשרַאֿפ רעד טימ

 עכעלרעגריב יד ."הדיחא, רעד ןיא ןעגנובייר עכעלרעניא יד ןסקָאװעג

 סָאד ןעױב ןגעװ ,ב ףיעס םעד טפמעקַאב ףרַאש ןבָאה ןעגנוריּפורג

 רעפרַאש זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ .תודוסי עשיטסילַאיצָאס ףיוא דנַאל

 עכלעוו ,י"אּפמ רעד ןיא ןטנעמעלע עקניל יד ןופ ףירגנָא רעד ןרָאװעג

 ךָאנרעד ךיז טָאה סָאװ ,"הדובעה תודחא , יד ןפַאשעג רעטעּפש ןבָאה

 -רא עטקינייארַאפ יד ןפַאשעג ןוא "ריעצה רמושח , ןטימ טקיניײארַאפ

 !בילבעג "הדיחא , רעד ןיא ןענעז זייווכעלסיב .(ם"ּפמ) ײטרַאּפ-רעטעכ

 -וצ רָאג ןוא ,ןטנעמעלע-יחרזמ ןוא י"אּפמ רעד ןופ רעגנעהנָא יד זיולב

 רעד ןטלָאּפשעגּפָא ךיז ןבָאה "םחונ, ןופ ךיוא .י"אּפמ רקיעב -- טצעל

 -רַאּפ ערעדנַא יד ."ינויצה רעונה, ןוא "רורד  ,ריעצה רמושה ,ר"תיב

 ײמרַאּפ ריא רַאפ םריּפרוזוא טָאה י"אּפמ יד זַא ,טהנעטעג ןבָאה ןעייט

 -ַאנגרָא רעשיטסינויצ רעטקיניײיארַאפ רעקידרעירפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד

 רעד ןיא חוכיו ןפרַאש ַא וצ טריפרעד טָאה עגַארפ עקיזָאד יד .עיצַאזינ

 ףוס לעזַאב ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט22 ןופ עיסימָאק-עיצַאזינַאגרָא

6. 

 ןעמ זַא ,ריפםיוא םוצ ןעמוקעג רעוט-י"אּפמ יד ןענעז ףוס לכ ףוס

 ,"הדיחא, רעד ןופ ץנערעפנָאק יד ןוא "הדיחא , יד ןרידיווקיל ףרַאד

 -רעדנַאנרַאפ ןסָאלשַאב טָאה ,טרַאנמוטש ןיא 1947 רַאורבעּפ ןט10 םעד

 םישדח 20 טימ ןרָאװעג ןפאשעג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאנרַא יד ןזָאלוצ

 -סגנודנירג יד ןטלַאהענּפָא ןטַאנעלעד עבלעז יד ןבָאה ןגרָאמ ףיוא .קירוצ

 -שטייד ןיא תודחאתה-(.ס .צ) ןויצ ילעוּפ ײטרַאּפ רעד ןופ ץנערעּפנַאק

 דנַאברַאפ-טלעוו ןשיטסינויצ-ילץופ ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,דנַאל

 -רעדנַאנרַאפ ןכָאנ טייצ ץעסיוועג ַא ךָאנ זיא "םחונ, רעד .(ימלוע דוחא)

 רעביא .ןעמָאנ ןטלַא ןרעטנוא ןריטסיסקע ןבילבעג "הדיחא , יד ןזָאל

 הרשכה רעייז טכאמעגכרוד 1947 ןטימ ןיא ןבָאה ענייז םירבח טנזיוט

 -םהונ יד ןופ טנעצָארּפ רעד .סמרַאֿפ עכעלטפַאשטריװדנַאל 19 ןיא

 ןוא םיצובק ןיא ןעגנַאגעג י"א ןייק קידנעמוק ןענעז עכלעוו ,םירכח

 .(* םעיצַאזינַאגרָא עשיצולח יד ןשיווצ רעטפכעה רעד ןעוועג זיא ,תוצובק

 -טנאה ןופ דנַאברַאֿפ רעד טלקיװטנַא טָאה טעברַא עקיטכיוו ַא

 -עגנָא טָאה רעכלעוו ,"דמכועח, ץנעגילעטניא רעקידנטעברַא ןוא רעקרעוו

 רעד ."דנועה ,, ןקידהמחלמרַאפ ןופ סעיצידַארט עטסעב יד ןיא טּפינק

 טָאה 1946 ץרעמ ןיא טייקיטעט ןייז ןביוהעגנָא טָאה סָאװ "דבועה;

 ,1947 ילוי 22 ,םיור ,"טרָאװ סָאד, ,סור .א (5
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 םויק רעייז ןצעזרַאּפ ןלָאז סָאװ ,ןווימַארעּפָאָאק-ךַאפ עייר 8 ןפַאשעג

 עדייב ןבָאה גנוגעווַאב-ןויצילעוּפ רעד ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ .י"א ןיא

 -עגנָא ,,ם .צ) ןויצ ילעוּפ ןוא תודחאתה-(.ס .צ) ןויצ ילעוּפ ,ןעײטרַאּפ

 רעטלע רעד ."דבועה , ןופ ןדנַאברַאפ-לארטנעצ ערעדנוזַאב טימ טריפ

 .40 זיב 26 ןופ ןעוועג זיא רעדילנטימ יד ןופ

 רעבמעווָאנ ןיא ןענַאטשטנַא ,"דבועה ,, רעד טָאה עילַאטיא ןיא ךיוא

 ןרָאװעג ןּפַאשעג ןענעז סע .טייקיטעט עקידעבעל ַא טלקיװטמנַא ,58

 ,ןטַאטשרַאװ-ײרעלָאטס ןוא עשינכעטָארטקעלע ,-ליטפקעט ,-יירעטסוש

 .לעיסנַאניפ ןפלָאהעג ןבָאה "טניָאשזד , רעד ןוא ארנוא יד .ןסרוק-ןרעּפָאש

 ."דבועה רבד, טפירשטייצ ענעגייא ןַא ןענישרעד ךיוא זיא'ס

 םימחול תורדתפה יד .ה .ש רעד ןיא טליּפשעג טָאה לָאר עקיטכיוו א

 "טנָארּפ ןוא רענַאזיטרַאּפ ענעזעוועג ןופ גנוקינייארַאפ ַא --- םירבע

 ןטנַארפ יד ףיוא טפמעקעג גירק-טלעוו ןטייווצ ןתעב ןבָאה סָאװ ,רעפמעק

 ןשידרערעטנוא ןַא טריפעג ןבָאה ייז רעדָא ,רעקלעפ עטריאילַא יד ןופ

 .םיפתוש ערעייז ןוא סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק

 ,"דנַאטשליטשךןּפָאװ ןופ גָאט, ןיא ,1948 רעבמעווָאנ ןט11 םעד

 יד ןופ רעײטשרַאפ ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא זירַאּפ ןיא ןעמוקעגרָאּפ זיא

 -ַאק ,עקירעמַא ,ךיירקנַארּפ ,דנַאלגנע ןיא רעפמעק עשידיא ענעזעוועג

 ןופ קנעדנָא םעד ןרעַאב וצ ידכ ,עדַאגירב-י"א רעד ןופ ןוא ןלױּפ ,עדַאנ

 יטלעוו ןטייווצ ןיא רענַאזימרַאּפ ןוא ןטַאדלָאס עשידיא ענעלאפעג יד

 ןופ דנַאברַאּפ ַא ןפַאש ןופ עעדיא יד ןרָאװעג ןריובעג זיא טרָאד .גירק

 .רעפמעקטנָארּפ ןוא ןענַאזיטרַאּפ עשידיא

 עטשרע יד גרעבסדנַאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1946 ראורבעּפ בײהנָא

 40 ןופ לײטנָא ןטימ רעפמעק עשידיא ענעזעוועג יד ןופ ץנערעפנַאק

 -טּפױה יד .רעדילגטימ טנזיוט 2 ךרע ןַא טימ ןטקנוּפ 17 ןופ ןטַאגעלעד

 עפרַאש ַא .הילע ןוא ץיצַאזױװיטקודָארּפ : ןעוועג ןענעז ןעמעלבַארּפ

 םעד דנַאברַאּפ םוצ ןזָאלוצ ןגעוו עגַארּפ יד ןפורעגסױרַא טָאה עטַאבעד

 .רעוװיטַאגעג ַא ןעוועג זיא םולשַאב רעד ."ליחה תירב, ןשיטסינָאיזיוװער

 עטייווצ יד דלַאװנרעפ ןיא ןעמוקעגרָאּפ זיא 1946 יַאמ ןטפ-ןט8 םעד

 םיײהּפייל ןיא ןטלַאהעגּפָא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .ץנערעפנַאקדנַאל

 ,םיצולח ,םינזיטראּפ) ח"חפ דנַאברַאפ רעטייווצ רעד ץנערעּפנַאק ןייז

 גנודנעוו רעלעיצעּפס ַא ןיא .ם .צ-ןויצ ילעוּפ רעד ךרוד ןפַאשעג ,(םיליח

 םימחול תורדתסה רעד ןופ ץנערעפנָאק יד טָאה ח"חּפ ןופ הדקפמ רעד וצ
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 ןפַאש ןוא ןקיניײארַאפ וצ ךיז ח"חּפ ןופ רעדילגטימ יד ןפורעג םירבע

 .עיצַאזינַאגרָא ןייא

 -סינויצ ןופ ראמערקעפ ,דלָאנמױב באז ןופ סעיצַאמרָאפניא יד טיול

 ןטימ ןיא טָאה רעכלעוו ,קרָאידינ ןיא טעטימָאק-ספליה רעטעברַא ןשיט

 םימחול תורדתפה יד טָאה ,עּפָאריײא רעביא ךוזַאב ַא טריפעגכרוד 7

 ,(* םירבח 9800 וצ בורק טלייצעג ןַאד םירבע

 1947 ןטימ ןיא ןעוועג ןענעז טרָאד) ץעילַאטיא ןיא רענַאזיטרַאּפ יד

 רעייז ןריזינַאגרָא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה (םיטילּפ עשידיא 20,000 בורק

 רעד םיור ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1948 רעבמעוװוָאנ ןטס28 םעד .ירפ

 ןופ לײטנָא ןטימ ,רעפמעקטנָארפ ןוא רענַאזיטרַאּפ ןופ םונכ רעטשרע

 טָאה ןייטשנרעב .ל .רד .יקסווָאדיל .ל ךרוד טנפעעג ,ןטַאגעלעד 8

 ןוא רענַאזיטרַאּפ ןשיווצ טעברַא רעשירעיצרעד-רוטלוק ןגעוו טרירעפער

 זכרמ ,, ןופ םיקרוס .עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןגעוו שטיווָאנַאגַאק .מ

 -עּפנָאק רעכעלטלעולא רעד ןופ סורג ַא טכַארבעג טָאה ,י"א ןופ "הלוגל

 טסירגַאב טָאה לעקניפרָאג .וודַא .זירַאּפ ןיא רעפמעק עשידיא ןופ ץנער

 ,"םיטילּפה ןוגרא זכרמ ,, ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןעמענ יד ףיוא םיצובק עייר ַא םריזינַאגרָא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 .רד ןופ .נ .א אטנאס אווקא ןיא :רעריפ-רענַאזיטרַאּפ ענעלַאפעג ןופ

 ןפיוא ,םירבח 120 ןופ אילימע עשזדער ןיא ; םירבח 280 טימ סַאלטַא

 + יכדרמ ןופ .נ .א היצנא ןיא ; "םקונה ידוחיה , יקסלעב לאשע ןופ ןעמָאנ

 רַאפ ץעירָאטַאנַאס-ץובק 8 ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא'ס .שטיװעלינַא
 .(* ןדילאווניא-רעפמעק

 רעפמעקטנָארּפ ןוא רענַאזיטרַאּפ ןופ רָאפנעמַאזצ ןטייווצ ןפיוא

 לײטנָא ןטימ ,1947 ראונַאי ןטס20 ןזיב ןט17 ןופ ,עילַאטיא ןיא ח"חּפ

 ןפאשעג ןענעז'ס זַא ,טעטכירַאב יקסווָאדיל .ל טָאה ,ןטַאנעלעד 42 ןופ

 2840 ןעננאגעגכרוד ןענעז ח"חּפ ךרוד .םיצובק-רענַאזיטרַאּפ 9 ןרָאװעג

 -רעד טָאה שטיװָאנַאגַאק .מ .י"א ןייק ןעוועג הלוע ןבָאה 830 .םירבח

 זיא סָאװ ,עיסימָאק רעשירָאטסיח רעד ןופ טעברַא רעד ןגעוו טלייצ

 עשירָאטסיה ָאד ןענעז טציא .1945 ןיא שזדָאל ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 8 ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז'ס .עילַאטיא ןוא ךיירטסע ןיא ןלײטּפָא

 רעד ןופ ןלאירעטַאמ יד טיול .(* ןענַאזיטרַאּפ ןופ ןראנימעפ עייר

 יד ןיא .רענַאזימרַאּפ עשידיא 3,000 רעביא ןלַאפעג ןענעז עיסימָאק

 ,6 .ז ,1947 ,קרָאירינ ,עּפָארײא רעביא ךוזַאב ַא ןופ טכירַאב (6
 ,1946 רַאורבעפ 15 ,1945 רעבמעצעד 21 ,םיור ,"ךרדבכ, (7



 17 גנואיירפאב רעד ךָאנ

 סעיפַארגָאיב יד ָאד רָאנ ןענעז עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןופ סעקעט

 .(* ענעלאפעג 800 ןופ

 עכעלטפאשלעזעג עלַא ןטַארטראפ ןעוועג ןענעז .ה .ש רעד ןיא

 .גירק םעד ברע ןבעל ןשידיא ןיא טקריוועג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוריּפורג

 ןעגנוריּפורג ערעדנוזַאב יד ןופ .ה .ש רעד ןיא ןסינטלעהרַאפ-תוחוכ יד

 ןדיא עטיירּפַאב יד ןופ .ק .צ ןופ דנַאטשַאב ןיא טלגיּפשענּפָא ךיז ןבָאה

 ןטייווצ ןפיוא טלייוועגסיוא ,דנַאלשטייד ןיא ענַאז רענַאקירעמַא רעד ןיא

 ,1947 רַאורבעפ ןטס28 ןזיב ןטס20 ןופ ,לַאהנכײר-דַאב ןיא סערגנָאק

 ; רעדילגטימ 8 -- תודחאתה-(.ס .צ) ןויצ ילעוּפ : ןיירא ןענעז .ק .צ ןיא

 ;1 -- ריעצה רמושח ;1 -- (עקניל) ןויצ ילעוּפ ; 3 -- (.ם .צ) ןויצ ילעוּפ

 ןעוועג ךיוא ןענעז .ק .צ ןיא .2 -- ןטסינויצ ענײמעגלַא ; 2 --- יחרזמ

 יד .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןוא טאניבַאר ןופ רעייטשרָאפ ןטַארטרַאפ

 רעביא יד ןופ טנעצָארּפ 105 ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,"לארשי תדוגא,

 ןבָאה עכלעוו ,ןטסינָאיזיוװער יד ןוא ןלַאװ יד ןיא רעמענליימנַָא 0

 םעד ןוָאלרַאפ תוביס ענעדישרַאפ בילוצ ןבָאה ,טנעצָארּפ 21 ןעמוקַאב

 ערעייז טריגעלעד קירוצ רעטעּפש ןבָאה ןטסינָאיזיװער יד) סערגנָאק

 .(* (.ק .צ ןיא רעיײטשרַאפ
 ןופ ןעײטרַאּפ יד ןעוועג ןענעז .ח .ש רעד ןיא חוכ רעטסערג רעד

 ןופ סערגנָאק ןטייווצ םוצ ןלַאװ יד ייב ןבָאה עכלעוו ,י"א ןקידנטעברא

 יד ןופ טנעצָארּפ 80 ןעמוקַאב ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא .ה .ש רעד

 -עגּפָא ,,םס .צ-ןויצ ילץוּפ ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל עטשרע יד .ןעמיטש

 -ַאלקעד ךיז טָאה ,גניקָאּפ רעגַאל ןיא 1947 ילוי ןט6 ןזיב ןט4 ןופ ןטלַאה

 .ןויצ ילעוּפ-הדובעה תודחא רעד ןופ ןּפיצנירּפ עשיטילָאּפ יד רַאפ טריר

 םעד ,ײטרַאּפ רעד ןופ ץנערעפנָאק רעכעלטנעדרָארעפױא רעד ףיוא

 189 ןופ טייהרעמ ַא טימ זיא ,דלַאװנרעפ ןיא 1947 רעבמעווָאנ ןטס2

 תכשל, רעד ןיא ןסילשוצנָא ךיז ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןעמיטש 16 ןגעק

 ,?ןויצ ילץוּפ-הדובעה תודחאל העונת , רעד ןופ "רשקה

 ןיא ץנערעפנַאק א ףיוא ןַאד ןבָאה י"אּפמ רעד ןופ רעגנעהנַא יד

 600 רעביא ןופ לײטנָא ןטימ ,1947 רַאורבעפ ןט11 םעד טרַאגמוטש

 ,קַאצנירּפש ףסוי ןוא הסכ הנוי ,גנירעה .ז ןופ טסירגַאב ,ןטַאנעלעד

 ,1947 טסוגױא 1 ,רַאונַאא 31 ,"ךרדב, (8
 שטיװָאנַאגַאק .מ ךרוד טצונעגסיוא ןרָאװעג ןענייז עיסימָאק רעד ןופ ןלַאירעטַאמ יד (9

 סערייא סָאנעוב ,1948 םיור) גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעשידיא רעד רעביא רעכיב ענייז רַאפ

6, 
 ,1948 ץרעמ 5 ,ןכנימ ,ײטרָאװ, (0



 ןליוּפ ןיא םיצולח 148

 "גנואיײרּפַאב , טַאלבנכָאװ סָאד .תודחאתה-(.ס .צ) ןויצ ילעוּפ יד ןפַאשעג

 סָאװ ,יײטרַאּפ עיינ יד ןוא .ס .צדןויצ ילעוּפ ןופ ןַאגרָא רעד ןבילבעג זיא

 ,ןעײטרַאּפ-י"אּפמרָארּפ יד ןופ "ימלוע דוחא , ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה

 רעבמעטּפעס טניז זיא סָאװ ,"טרָאװ סָאד , ןבעגסױרַא ןביױהעגנָא טָאה

 םעד ,ץנערעפנָאק רעטייווצ רעד ףיוא .ךָאװ א לָאמ 2 ןענישרעד 8

 םולברַאי .מ ,רעקָאל .ב ןופ לײטנָא ןטימ ,ןכנימ ןיא 1948 רַאונַאי ןטס06

 ןטָארטרַאפ זיא ײטרַאּפ יד זַא ,טליימעגטימ ןרָאװעג זיא ,ררוש םייח ןוא

 רעשיטירב רעד ןיא .(=* טנעצָארּפ 28 טימ הלּפעה רעשיצולח רעד ןיא

 .(=* םירבח 2,000 בורק 1947 ןטימ ןיא טלייצעג ײטרַאּפ יד טָאה עץנָאז

 טלקיװטנַא ןבָאה טנגוייווָאכָארָאב ריא ןוא ןויצ ילעוּפ עקניל יד ךיוא

 ץנערעפנַאק-דנַאל עטירד רעייז ןטלַאהענּפָא ןוא טייקיטעט עוויטקַא ןַא

 ןופ לײטנָא ןטימ גניפַאדלעפ ןיא 1947 רַאורבעּפ ןט16--ןט14 םעד

 | .ןעלבבורז .י

 -טלעוו יד ןופ גנוקינייארַאפ יד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס יו םעד ךָאנ

 םעד ריעצה רמושח ןוא (עקניל) ןויצ ילעוּפ ,הדובעה תודחא ןדנַאברַאפ
 ןט15--ןט14 םעד ןכנימ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,1948 רעבמעווָאנ ןטסלפ

 -רַאּפ יירד עבלעז יד ןופ ץנערעפנַאק-סגנוקינייארַאפ יד 1949 רַאורבעּפ
 ,דנַאלשטייד ןיא ם"ּפמ יד ןפַאשעג טָאה ןעמ ןוא .ה .ש רעד ןיא ןעייט

 .ילאמ סחנּפ ןופ טנפעעג ןרָאװעג זיא ץנערעפנַאק-סגנוקינייארַאפ יד

 -נָאק יד .אזוואג לווייפ ןוא ןיוועל רעזייל ןטלַאהעג ןבָאה ןטַארעּפער

 ןופ רעייטשרָאפ -- טנופ .י ןופ ןרָאװעג טסירגַאב ךיוא זיא ץנערעפ

 | ,י"אּפמ רעד

 טלקיװטנַא טָאה .ס .צדןויצ ילעוּפ ןופ דנַאברַאפ-טנגוי רעד --- "רורדא

 ןופ ןרעפיצ יד טול .ןטיבעג עלַא ףיוא טייקיטעט עקידעבעל רעייז ַא

 רענַאקירעמא רעד ןיא 1947 ןטימ ןיא טַאהעג "רורד  טָאה דלָאגמױב .ז

 ןופ חילש רעד .םיפינס ןיא 1,800 ןוא םיצובק ןיא םירבח 4,000 ץנָאז

 ץובק ןופ תוריכזמ םוצ ווירב ןייז ןיא טרימרָאפניא טָאה ,יקסנילורק ,י"א

 --- םיצובק ןיא רעדניק לָאצ עטסערג יד טַאהעג טָאה "רורד, זַא ,דחואמה

 (1947 לירּפא 27--99) דנַאלכָאה ןיא גנוטַארַאב רעד ףיוא .(* 780 ייב

 רעקידרעטייוו רעד ןגעוו ןסולשַאב עקיטכיוו ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז

 ."רורד , ןופ עיסנַאּפסקע ןוא טייקימעט

 ,1948 לירּפַא 5 ,"טרָאװ/ 1
 | ,8 .ז טכירַאב ,דלָאגמוב ./ (2
 21 ,זחואמה ץובקה לש תוריכזמ םייב ץראל ץוח תדעו רעד ןופ תועידי רורצ (23

 ,1947 ץרעמ
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 -נייא טינ ןעק הצעומ יד זַא ,סולשַאב רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ

 טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,עיצַאזיױװיטקודָארּפ ןופ רענעלּפ טימ ןעמימש

 ןפַאש סָאװ ןרָאי ערעגנעל ףיוא טנכערעגסיוא ,ןבַאגסיוא-טלעג עסיורג

 ןָאטעג רעבָא ףרַאד'ס .טייקנסעזעגנייא ןוא טייקרעכיז ןופ עיזוליא ןא

 .ה .ש רעד ןופ תוחוכ עוויטקודָארּפ יד ןקרַאטשרַאֿפ וצ ידכ ץילא ןרעוו

 ,ןטייקכעלגעמ-הילע עלאגעל ףיוא ןטרַאװ וצ טינ ןפורעג טָאה הצעומ יד

 ןסַאמ ַא סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח ערעדנא טימ ןעמַאזוצ ןריזינַאגרָא רָאנ

 טסירגַאב ןרָאװעג זיא'ס .ןעגנוגנידאב עלא רעטנוא דנַאלשטייד ןופ האיצי

 ןפור ;"לעוּפח,, דנַאברַאּפ-טרָאּפס ןוא "ץולחח, ןוֿפ גנובעלפיוא-קירוצ יד

 םייב ןַאֿפ ריא טָאה הילע תצובק עדעי ; ןלוש יד ןופ רערעל ןופ םיסונכ

 -"רורד, ןופ ןרעטלע ןופ עיצַארטסיגער ַא ןריפכרוד ; י"א ןייק ןייז הלוע

 ןגרָאז ; הילע רעייז ןיא ןפלעהטימ ייז ןוא ןעוועג הלוע ןבָאה סָאװ םירבח

 ןייז הלוע טינ ןענעק סָאװ רעדניק טימ תוחּפשמ רַאפ ןוא עקנַארק רַאפ

 .הילע רעייז רַאּפ ןגעוו ןכוז ןוא ןריזינַאגרָא ייז ,םיצובק ערעייז טימ

 דלַאװנרעּפ ןיא טנפעעג ןַאמלָאפ עקוח טָאה 1947 יַאמ ןטס30 םעד

 ןופ ןטאגעלעד 100 ןופ לײטנָא ןטימ "רורד , ןופ ץנערעפנַאק-טלעוװ יד

 זַא ,טלייצרעד ןבָאה רעגילק .מ ןוא יקסווָאקישזרָאב היבוט .רעדנעל 2

 טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא טָאה רַאקסָא .רעדנעל 21 ןיא קיטעטמ זיא "רורד,

 טנװַא ןכעלרעייפ ןפיוא .עקירפַא-ופצ ןופ ַאידַאנ ןוא דנַאלשטייד ןופ

 .ןיקנעבַאט קחצי טדערעג טָאה ,י"א ןיא "דרערעטנוא רעד טעמדיוועג

 ןענעז'ס .גנואיצרעד ןופ ןגַארפ ןנעוו טרירעפער טָאה יקסווַאלסארב השמ

 ןרָאװעג זיא'ס ןוא גנוגעווַאב רעד ןופ ןּפיצנירּפ יד ןרָאװעג טרילומרָאפ

 ןוא רעדניק טריזינַאגרָא "רורד, .ױבענ-ץיצַאזינַאנרָא ריא טנכייצעגנָא

 יד ןכָארטשעגרעטנוא ןרָאװעג זיא'ס .28 זיב 8 ןופ רעטלע ןיא טנגוי

 רעשימעדאקא ןופ דנַאברַאפ) "היבוכורוב ,"דבועה , טימ גנודניברַאפ

 רעד טימ גנודניברַאפ יד טנָאטַאב ןרָאװעג זיא'ס .ח"חּפ ןוא (טנגוי

 ןעמַאר יד ןיא המשגח וצ םירבח עריא טיצרעד סָאװ ,"טנגוידוַאכַארָאב

 טנפעעג ךיז טָאה 1947 רעבמעצעד ןט12 םעד .(* דחואמח ץובק ןופ

 רַאנימעפ-טלעוו א ,עילַאטיא ,םיור ןופ ןופצ ,לטעטשגרַאב ַא ,אנירופ ןיא

 .ןלױּפ ןופ 19 ןופרעד ,רעדנעל 8 ןופ ןַאמ 72 ןופ לײטנָא ןטימ "רורד, ןופ

 רַאנימעס-טלץוװ ןטייווצ ןיא .םישדח 9 טרעיודעג טָאה רַאנימעפ רעד

 טָאה רע ןוא רעדנעל 13 ןופ ןַאמ 84 ןעמונעגלײטנָא ןבָאה 1948 ןטימ ןיא

 ,םישדח 412 טרעיודעג

 ,1947 ילוי 8 ,"רורד. (4
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 ןכרוד טריפעגנָא ןרָאװעג זיא .ה .ש רעד רַאֿפ טעברַא-ספליה יד

 רעשידיא ,טרָא ,סַאיַאה ,(רוטנעגַא רעשידיא) תונכוס רעד ,טניָאשזד

 רַאפ טעטימָאק-רעטעברַא רעשיטסינויצ ,הלצה דעו ,סערגנָאק-טלעוװו

 .סעיצַאזינַאגרָא .ַא .א טעטימָאק-רעטעברא רעשידיא ,יובפיוא ןוא ףליה

 ןעוועג זיא ףליה יד ןעוו ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ םישדח עטשרע יד ןיא

 ףסוי .סָאמ רעקידנגונעג-טשינ ַא ןיא ןעמוקעגנָא יז זיא ,ןטסקיטױנמַא

 רעיירפ רעד ןיא ןדיא עטיײרּפַאב יד ןופ חילש רעטשרע רעד ,טּפַאזנזָאר

 דעטיינוי ןופ ץנערעּפנַאק רעד ףיוא טגָאלקַאב רעטיב ךיז טָאה ,טלעוו

 ,רעכיב ןוא שעוו ,זייּפש ,טלעג, זַא ,1946 רַאונַאי ןיא ליּפַא שיאושזד

 ןכָאװ עטשרע יד ןיא .ה .ש רעד רַאפ ןרָאװעג טקישעגסױרֿא ןענעז סָאוװ

 ."ןסערדא ענעזיוועגנָא יד טכיירגרעד טשינ ןבָאה ,גנואיירּפַאב רעד ךָאנ

 -טלעוו ןשידיא ןופ ןובשח ןפיוא ןעגנַאגעג רקיעב זיא קיטירק ןייז

 ןופ ךיוא רעבָא ,"טניָאשזד , םעד טמירעג רַאפרעד טָאה רע .סערגנַאק

 רעטוּפ לקיטש עטשרע סָאד ,ייא עטשרע סָאד ןעמוקעג ןבָאה לָאז םיא

 .(** 1945 רעבָאטקָא ןט4 םעד טשרע

 -ספליה רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג קפס םוש ילב זיא ?טניָאשזד , רעד

 ןטשרע ןפיוא ןכנימ ןיא ןבעגעגּפָא טכירַאב ןטיול .ה .ש רעד רַאפ לַאװק

 םישדח 6 ןיא זיא (1946 רַאונַאי 29--21) .ה .ש רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 עמוס רעד ןופ .קרַאמסכייר 689,241 ןעמוקעגניירַא (רעבמעצעד---ילוי)

 .(= "טניָאשזד , ןופ ןעמוקעג טנעצָארּפ 88 זיא

 ץעּפָאריײא ןיא סיּפ-יד עשידיא לָאצ יד ןעוו ,1947--1946 ןרָאי יד ןיא

 ,(= תושפנ ןָאילימ לטרעפ א רעביא ןופ טקנוּפכױה םעד טכיירגרעד טָאה

 תבוטל םַארנָארּפ-ספליה וויסנעטניא ןַא טריפעגנָא "טניָאשזד , רעד טָאה

 טבעלעג טלָאמעד ןכָאה ןדיא עזָאלמייה יד ןופ לטרעפ יירד .ח .ׁש רעד

 -ןרּפָא ,םיצובק) סרעטנעצניואוו עקידתופתוש 200 ןוא ןרענַאל 100 ןיא

 ןופ ףליה יד .ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא -- לטרעפ ןייא ןוא ,(ןעמייה

 -כָאנ רעד ןיא סרעטנעצ-.ח .ש ץלַא טכיירגרעד ןַאד טָאה "טניָאשזד ,
 ,עּפָאריײא רעקידחמחלמ

 יד ןופ ןע.ק .צ יד ןשיוװצ םיכוסכס ןכָארבעגסױא ןענעז לָאמטּפָא

 ןופ רעריפ יד ."טניָאשזד , םעד ןוא סענָאז עלַא ןיא ןדיא עטיײרּפַאב

 םעד ,ןולעברגרעב ןיא גנולמַאזרַאפ-סטכירַאב רעד ףיוא עדער ןייז ןופ טריטיצ (5
 ,1946 ראורבעפ 20 ,"עמיטש רעזנוא, ןופ 1946 ראונַאי ןט7

 26) 90002462, 160 רׁש., 1 80 26646610615. ;אסש 3048, 1993. ץק. 86.

 ,טנזיוט 26 םורַא -- עילַאטיא ,טנזיוט 35 --- ךיירטסע ,טנזיוט 170 --- דנַאלשטײד (7
 ,טנזיוט 8 רעכעה --- ןרעּפיצ



 151 גנואיירפאב רעד ךָאנ

 רעד זַא ,טגנַאלרַאפ ,לשמל ,ןבָאה ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא .ק .צ

 ןעיורפ ערעגנַאװש ,עקנַארק רַאפ ןעגנולייטוצ-הפסוה יד לָאז טניָאשזד

 ןעמוס יד טעוװ רע ןוא ,תושר ןייז ןיא טקעריד ןלעטש רעדניק ןוא

 ךיוא טָאה .ק .צ רעד .טניָאשזד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא -- ןלייטרַאפ

 סע סָאװ ,ןטעברַא עוויטַארטסינימדַא לייט רעסיורג ַא זַא ,ןטלַאחעג

 ןטלָאװ ,עקירעמַא ןופ עטמַאַאב-טניַָאשזד עטכַארבעגּפָארַא סיוא ןריפ

 עקיאעפ ןריפסיוא טנעקעג ןטלאהעג ערענעלק ךעלכײלגרַאפמוא רַאפ

 רעלַארטנעצ רעד ןופ גנורעלקרעד ַא ןיא .אפונ .ח .ש רעד ןופ ןשטנעמ

 ענַאז רענַאקירעמא רעד ןיא ןדיא עטיײרפַאב יד ןופ עיסימָאק-רידיווער

 יד, זַא ,הנעמ עטכערעג יד טקורעגנסױרַא ךיוא טרעוו ,דנַאלשטייד ןיא

 ןטעל ,רעניווטיל ,ןקַאלַאּפ ,רעניארקוא יוװ ,םישודק ערעזנוא ןופ סרעדרעמ

 ,טניָאשזד ןופ ןעָארויב ןוא ןעניזַאגַאמ יד ןיא טקיטפעשַאב ןרעוו המודכו

 יד ךרוד ןרָאװעג טעבנגעגוצ תורוחס םימוכפ ערעיוהעגמוא ןענעז ,בגא

 .(= "ןרעגאל-תורוחס טניַָאשזד יד ןיא רעדרעמ עקיזָאד

 ףיוא טָאה .ה .ש רעד ןופ טאר רעד זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע

 .ק .צ ןופ םוידיזערּפ םעד ןבעגעגרעביא 1947 ינוי ףוס עיסעס ןייז

 טניָאשזד ןטימ ןצנַאג ןיא ןסיירוצרעביא טייקכעלגעמ יד ןשרָאפוצסיױא

 רעבמעצעד ןיא טשרע .סערגנַאק-טלץוװ ןשידיא ןטימ ןדניברַאפ ךיז ןוא

 ךַאמּפָא םעיינ ַא ןסָאלשעג טניָאשזד רעד ןוא .ק .צ רעד ןבָאה 7

 סָאװ ,(1946 רעמוז ןיא ןרָאװעג טכיירגרעד זיא םכסה רעקידרעירפ ַא)

 .טקיטעטשַאב ןבָאה םידדצ עדייב

 ,יובפיוא ןוא ףליה רַאֿפ טעטימָאק-רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד

 ,לֿאגיס יאול -- רעציזרַאפ) קרָאי-וינ ןיא 1942 יַאמ ןט27 םעד טעדנירגעג

 ךשמ ןיא טָאה ,(קריוב םעפ -- רעריסַאק ,דלָאנמױב באז -- רַאטערקעס

 -ספליה עטיירב ַא טלקיװטנַא ץנעטסיסקע ןייז ןופ רָאי עכעלטע יד ןופ

 ץילַאמיא ,ןרָאגנוא ,עינעמור ,עיגלעב ,ךיירקנַארּפ ,ןלױּפ ןיא טייקיטעט

 רעד ןופ ןנייווצ ץלַא ןסָאנעג ןבָאה ףליה ןייז ןופ .רעדנעל ערעדנַא ןוא

 -(.ם .צ) ןויצ ילעוּפ ןופ טריפעגנָא ,גנוגעװַאב-רעטעברא רעשיטסינויצ

 ,(.ם .צ) ןויצ ילעוּפ רעד ןופ ןוא תודחאתה

 -וינ ןיא 1948 רעבמעווָאנ ןט7 ןוא ןט6 םעד רָאפנעמַאזוצ ןייז ףיוא

 רעד ןעוו ,1946 רעבמעווָאנ טניז זַא ,טלייטעגטימ קריוב םעס טָאה ,קרָאי

 רעד טָאה ,עיצקַא-ספליה עטקרַאטשרַאפ א ןביוהעגנָא טָאה טעטימָאק

 ייברעד קידנבָאה ,רעלָאד טנזיוט 288 טימ ןָאילימ ַא טלמַאזעג טעטימַאק

 ,1947 רעבָאטקָא 14 ,ןכנימ ,"געװ רעזנוא; (8
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 ,טלייצרעד טָאה דלָאגמױב .ז .תואצוה טנעצָארּפ לטירד ַא טימ 11 זיולב

 ןטרָאּפסנַארט-רעדיײלק טקישעגרעביא ןרָאװעג ןענעז רָאי 2 עטצעל יד זַא
 ליפ טקישעגרעביא ןרָאװעג ןענעז'ס .רעלָאד 200,000 ןופ טרעוו ןיא

 -ליּפש ןוא ןעניצידעמ ,םירישכמ-סטעברא ,זייּפש טימ ךעלקעּפ רעטנזיוט

 .רעכיב עשיאערבעה ןוא עשידיא 40,000 ךיוא יו ,רעדניק רַאפ גייצ

 לָאצ רעקידנכערּפשטנַא ןַא ךרוד רעדניק 400 ןטלאהעגסיוא ןרעוו סע

 רעייז ןופ גנומלַאהסוא רעד רַאֿפ ןלָאצ סָאװ ,"סטנערַאּפ רעטסָאפ,

 טָאה טייקימעט עטיירב ַא .רָאי ַא רעלָאד 900 וצ דניק ?טריטּפָאדַא,

 -ָאידַאר רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא לוסנאק-ןעיורפ רעד טלקיװטנַא

 טריּפורג ךיז ןבָאה לוסנאק םורַא .ה"ע רָאטקעּפס הנח ןירָאטַאטנעמַָאק

 -טימ 10000 רעביא טימ סעץעיצַאזינַאנרָאןעױרּפ טרעדנוה עכעלטע

 ,(* רעדילג

 ןופ דנַאברַאפ רעד טריזינַאנרָא ךיוא טָאה טייקיטעט עטיירב ַא

 -ערקעפ) 1980 רעבמעצעד ןטס28 םעד ןפַאשעג ,ןדיא ענעמוקעגנָא-יינ

 -ורג ךיז ןבָאה ענעמוקעג-יינ טנזיוט עכעלטע .(לֿאטנעזָאר דוד -- רַאמ

 ענייז ףליה עלעירעטַאמ ןבענעג טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק םורַא טריּפ

 ןשיווצ טלקיװטנַא ןוא טקיטיונעג ןירעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ

 ,טייקימעט-רומלוק ןוא עכעלטפאשלעזעג עטיירב א ענעמוקעג-יינ יד

 -ץג דנַאברַאפ ןופ ןליצ יד ןגעוו ןבָאה גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ףיוא

 .(" ןאמזיּפש .ל ןוא גרעבלע הדוהי ,דלָאגמיוב .ז טדער
 עכעלטע טריפעגכרוד דלָאנמױב .ז טָאה טעטימָאק ןופ גארטפיוא ןיא

 עקירפַא-ןופצ ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא לָאצ ַא ןיא ןכוזאב ערעגנעל לָאמ

 ,ןלױּפ ןיא ןכוזַאב ערעגנעל טריפענכרוד טָאה לָאניס .ל ןוא ,לארשי ןוא

 ןבָאה ןכוזַאב .עקירפַא-ךופצ ןוא עּפָאריײא ןיא רעדנעל .א .א ץעילַאטיא

 .טעטימָאק ןופ רעריפ .ַא .א קריוב םעס טריפעגכרוד ךיוא

 סרעדנוזַאב .טעברא-ספליה עטיירב ַא ןרָאװעג טריפעג זיא ןלױּפ ןיא

 עשידיא 200 ןעוװעטַארסױרַא ןופ וטפיוא םעד ןבײהסױרַא ָאד ןעמ ףרַאד

 רעזייה יד ןיא ןוא סרעטסיולק ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םימותי

 רעד ןיא ןזיװעגסױרַא טָאה טייהנבעגרעביא ןוא רעייפ ליפ .ןטסירק ןופ

 סלאגיס תעב .רוגי ןופ גרעבדלָאג לבייל טעברַא רעקילייה רעקיזָאד

 -סינויצ , רעד ןרָאװעג ןפַאשעג טרָאד זיא ,1946 בײהנָא ,ןלױּפ ןיא ךוזַאב

 -עג טָאה סָאװ ,"גנוזיילסיוא-רעדניק רַאפ טעטימָאק-רינידרָאָאק רעשיט

 ןיא .רעדניק עשידיא ליפ טנעה עשעיוג ןופ ןעװעטַארפױרַא ןפלָאה

 ,1950 רַאונַאי 6 ,1948 רעבמעװָאנ 19 ,"רעפמעק רעשידיאפ (9



 153 גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 -ערקעפ רעד טקריועגטימ ךיוא טָאה ןליוּפ רַאפ עיצקַאספליה רעד

 -רעבליז םחרבא ןופ גנוקריווטימ רעוויטקַא רעד ייב לעזַאב ןיא טַאירַאט

 ,בלַאװש ןתנ ןוא ה"ע ןייש

 זירַאּפ ןיא ןפַאשענ טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד

 רעדניק עטעװעטַארעג רַאפ ןעמייה-רעדניק עכעלטע עילַאטיא ןיא ןוא

 -טַאּפער רעד טימ קירוצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ רעדניק רַאפ ,ןלױּפ ןופ

 יד .ץעקירפַא-ךופצ ןופ רעדניק רַאפ ןוא ,דנַאלסור ןופ עילַאװכ-ןטנַאיר

 עשידיא רַאפ םייח יד ןרָאװעג זיא ,עילַאטיא ,אניוולעפ ןיא םייה-רעדניק

 ןיא םייה:רעדניק יד .עּפָארײא ןיא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ רעדניק

 טיובענפיוא עדייבעג רעלופטכַארּפ ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ַאניוולעס

 -טסנידרַאפ ענעלַאפעג ןופ רעדניק רַאפ םייח סלַא ינילָאסומ ָאטינעב ןופ

 ןבָאה עכלעוו ,עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ רענלעז יד .ןטסישַאפ עלופ

 ,ןגעוו-שרַאמ ערעייז ףיוא רעדניק עשידיא ןכוזפיוא טימ ןעמונרַאפ ךיז

 םייה סלַא ןטסעבמא ךיז טסַאּפ עדייבעג עקיזָאד יד זַא ,טמיטשַאב ןכָאה

 -נײרַא ךיז טָאה סרעדנוזַאב .םימותי עשידיא עטעװעטַארעגּפָא יד רַאפ

 ץּפורג עסיורג ַא .רליש תצובק ןופ יריעז השמ טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעג

 ןַא םלַא טרירטנעצנָאק ןרָאװעג רעטץעּפש זיא אניוולעס ןופ רעדניק

 -לארשי יד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא המלש ןנ ןיא ויטקעלָאק-סטעברַא

 (* "רעונח תילע , רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטלַאטשנַא

 יד ןשיווצ טלקיװטנַא .ק .ַא .צ רעד טָאה טעברַא עטנייווצראפ ַא

 ןרָאװעג טנפעעג זיא טרָאד .ךיײרקנַארפ ןייק םיטילּפ ענעמוקעגנָא 0

 רעזנוא , גנוטייצ-גָאט רעד ןופ יירעקורד יד ,ןטַאטשרַאוװ ,ךיק-םיטילּפ א
 ןעמייח-רעדניק ,ןרַאלּפמעזקע 10,000 ןופ עיצַאלוקריצ ַא טימ ,"טרָאװ

 -לעוו ,דנַאברַאפ-םיטילּפ ַא ,עלוש עשיאערבעה א ,רענטרענ-רעדניק ןוא

 ףליה .רעדילנטימ 2,000 רעביא טלייצעג טייצ עסיוועג ַא טָאה רעכ

 רעביא ענייז טימ דנַאברַאּפסקלָאפ רעשידיא רעד ןעמוקַאב ךיוא טָאה

 ה"ע ןיקיורפע לארשי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .רעדילגמימ טנזיוט

 -רַאפ יד םימ ןריפוצנָא .ק .א .צ א ךיירקנַארפ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 .ןטעטיױיטקַא עטגייווצ

 ןופ עיסעס רעד ייב ערטנָאמ ןיא .ק .ַא .צ ןופ גנוטַארַאב-טלעוװ יד

 ןפַאש וצ ןסָאלשַאב טָאה ,1948 ינוי ןט27 םעד ,סערגנַאק-טלעוװ ןשידיא

 -רעמעברַא עשיטסינויצ ןּפַאש וצ ןוא זירַאּפ ןיא ָארויב שיאעּפָאריײא ןַא

 .ץּפָאריײיא ןיא רעדנעל ערעסערג עלַא ןיא ןטעטימָאק

 1949 ץרעמ ,קרָאיינ ,3 .מונ ,"ףור רעדע (0
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 ,עינעמור ,עילַאטיא ןיא ןעגנַאגעגנָא ךיוא זיא טעברַא עקיטכיוו ַא
 ןעוועג זיא ומפיוא רענייפ ַא .עקירּפַאךופצ ןיא ןוא עיגלעב ,ןרַאגנוא
 ,ץייווש ,סַאװָאד ןיא םירבח עקנַארקיזָאלוקרעבוט רַאפ םוירָאטַאנַאס רעד
 ענעזעוועג ,ןשטנעמ 90 טלַאהרעד ךיז ןבָאה טרָאד ."םיצולח תיב, .נ .א
 -נָאק ענעדישרַאפ ןופ ןדילַאװניא ןוא ןענַאזימרַאּפ ,רעפמעק-טנָארּפ
 ןסיורג םוצ ןרָאװעג עירָאטַאנַאס יד זיא רעירפ .ןרעגַאל-עיצַארטנעצ
 יד טָאה רעטעּפש .גנוריגער רעשיראצייװש רעד ךרוד טציטשעג לייט
 ףיוא ןעמונעג עיצוטיטסניא רעקיטכיוו רעד ןופ גנוטלַאהסױא עצנַאג
 .יובפיוא ןוא ףליה רַאפ טעטימַאק-רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד ךיז

 טָאה ,ןגעוו עלַאגעלמוא ןוא עלַאגעל ךרוד ,י"א ןייק הילע עסיורג יד
 .ה .ש רעד ןופ ןרעגַאל יד טקידיילעגסיוא לענש

 -רעמייוו יד ךרוד ןעז טלוב ןעמ ןעק בושי-.ה .ש ןופ עיצַאדיװקיל יד
 ; (* ןרעפיצ עטכארבעג

 555:.:::225555555:::::5:.0(16608,444ייניננ 11 1947 יִלֹוי ןט1 םעד סיּפ-יד עשידיא ?לָאצ

 168,077... 1948 ינוי זיב 1947 ילוי ןופ לָאצ עכעלשדוח עכעלטינשכרוד

 98,189... 1949 ינוי זיב 1948 יִלוי ןופ 7 :

 940 ,222:44,5555555555:1111555511,..,08:844 1 1949 רַאונַאי ןיא סיּפיד עשידיא לָאצ

 //2455:5455:5555555145:1115151.,,249:,4 : ץרעמ 7 : ײ ײ

 009 ,4445:555551:55551:1551::,,,,,,,128:8 : יַאמ 7? 4 : ײ

 ןא ןענופעג ךיז דנאלשטייד ןיא ןבָאה 1949 רעבמעצעד ןט1 םעד

 רענַאקירעמַא רעד ןיא 27,539 ןופרעד ,םיטילּפ ץשידיא טנזיוט 30 ךרע

 רעד ןיא 2,000 ;(טעטש ןיא 12,000 ןוא ,ןרעגַאל 9 ןיא 15,8555) ץענָאז

 ןיא 800 ןוא (טעטש ןיא 1,000 ,רעגַאל 1 ןיא 1,000) ץנָאז רעשילגנע

 .(* ענַאז רעשיזיוצנארפ רעד

 גנוציז ןייז ןיא טָאה ןכנימ ןיא הטילּפה תיראש רעד ןופ טָאר רעד

 רעציזרָאפ ןייז ןופ טארעפער א טרעהעגסיוא ,1950 רַאורבעּפ ןט12 םעד

 ןופ עיצַאדילָאסנַָאק ןוא עיצַאדיװקיל, עמעט רעד ףיוא שטַאקעיּפ חסּפ

 -כרוד : ןעוועג ןענעז ןסולשאב ענעמונעגנַָא עטסקיטכיוו יד ."ןרעגַאל יד

 ןוא ןרעגַאל יד ןופ עיצַאדיוװקיל עקידנעטשלופ יד ט"שת רָאי ןיא ןריפ

 ןדנַאברַאפ ןוא סעיצארעדעפ עלַא ןרידיווקיל ; סעיצוטיטסניא ערעייז

 רעד ןופ ןגעמרַאפ סָאד ןבעגרעביא ; דנַאברַאפ-ןדילַאװניא םעד רעסיוא

 31) (נ2ע059/028} 14. ן} 23.

 39 .| טרָאד (2
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 ; לארשי ןיא םילוע-.ח .ש רַאפ ןקעווצ-הטילק ףיוא תונכוס רעד .ח .ש

 בילוצ ןענָאק ןוא טריטיליבַאהער טינ ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןדילַאװניא יד
 ןוא דנַאלשטייד ןופ ןרעוו טריפעגסורַא ןלָאז ,ןייז הלוע טינ ךָאנ םעד

 -רעגַאל יד ןרענעלקרַאפ ;טרָא רעדנַא ןא ןיא ןרעוו טריפעגרעכירַא

 עלַא ןרידיווקיל ; גנורעקלעפַאב רעד וצ לענָאיצרַאּפָארּפ ןטעטימַָאק

 רעד ; סעיסימָאק-םנָאיזיװער עלַאנָאיגער עלַא ןוא ןטעטימַאק-לַאנָאיגער

 רעד ןופ עיצַאדיוװקיל רעקידנעטשלופ רעד זיב ןריטמַא ףרַאד .ק .צ

 ,(* הטילּפה תיראש

 ןענופעג ךָאנ ךיז דנַאלשטייד ןיא ןבָאה 1980 רעכבמעווָאנ בײהנָא

 ערעווש ןעוועג טנזיוט 48 8 ןענעז ייז ןופ .םיטילּפ עשידיא טנזיוט 0

 ,עקירעמא ןייק ןרעדנאוװסיױא טלָאװעג ןבָאה טנזיוט 12-10 א ; םיאלוח

 ןייק ןייז הלוע טלָאװעג ןבָאה טנזיוט 48 ַא ;עילארטסיוא ןוא עדַאנַאק

 קידנעטש ףיוא ןביילברַאפ וצ העדב טאהעג ןבָאה טנזיוט 8 ַא ; לארשי

 ,דנַאלשטיײיד ןיא

 טינ ןבילברַאפ דנאלשטייד ןיא ןענעז 1981 רַאונַאי ןט1 םעד

 ,9,487 -- דלַאװנרעּפ) תושפנ 7,009 טימ ןרעגַאלייּפ-יד עשידיא 3 יו רעמ

 עשידיא טנזיוט 8 ןַא ןוא ,(1,882 -- דלעפכעל ןוא 2,190 --- גניפַאדלעפ

 ןענופעג ךיז רעלעטיּפש יד ןיא ןבָאה םעד ץוח א .םעטש יד ןיא םיטילּפ

 ,(** םיאלוח עשידיא 600 רעכעה

 ןיא --- םיטמילּפ עשידיא רַאפ רענַאל ןייא ןבילבעג רָאנ זיא רעטעּפש

 ןסייהעג רע טָאה ?ָאריא, רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ .דלַאוװנרעּפ

 רעשירעייב רעד ןופ תושר ןיא רעכירַא זיא רע לייוו ,"רעגַאל-גנוריגער,

 .ןדיא 1,928 ןעוועג טרָאד ןענעז 1989 לירּפַא ןיא .גנוריגער

 ןל יוּפ ןיא (ב

 .ק .צ ןופ םודנַארָאמעמ ןיא ןבעגעגנָא ,םעיצַאמרָאפניא יד םיול

 עיסימָאק-סגנושרָאפסױא רענַאקירעמַא-שילגנע רעד וצ ןדיא עשיליוּפ ןופ

 9,200,000 טיוט-רעריטרעמ ַא טימ ןעמוקעגמוא ןלױּפ ןיא ןענעז ,י"א רַאפ

 ןפיוא ןענופעג ךיז ןבָאה גנואייײרפַאב ןופ טנעמָאמ ןיא .ןדיא ץשיליוּפ

 טלייצעג ןליוּפ טָאה 1999 ןיא .ןדיא 100,000 יוװ רעמ טינ ןליױּפ ןופ חטש

 ןיא טעװװעטַארעגּפָא םורַא ױזַא ךיז ןבָאה'ס .ןדיא 8,200,000 ךרע ןַא

 ,1949 ץרעמ 4 ,"טרָאװ סָאדו6 (3
 34) (סע085ומגת} ק. 40
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 טעװעטַארענּפָא ךיז ןבָאה םעד ץוח ַא .טנעצָארּפ 3 עצנַאג ןייק טינ ןלױּפ

 ,(* ןדיא 180,000 ךרע ןָא דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ חטש ןפיוא

 ,דניק ןשידיא ןפיוא ןסָאנענסױא ךיז טָאה קילגמוא רעטסערג רעד

 ןָאלימ א ןענעז םודנַארָאמעמ ןטנַאמרעדנכױא ןיא ןרעּפיצ יד טיול

 קנַאדַא .ןשינרעטַאמ עטסכעלרעדיוש יד ןיא ןעמוקעגמוא רעדניק עשידיא

 יד טיול ןענעז דנַאלסור ןיא ןדיא עשיליוּפ יד ןופ עיצַאירטַאּפער רעד

 ןכָאװ 7 ןלױּפ ןיא טכַארברַאפ ןַאד טָאה רעכלעוו ,לַאגיפ .ל ןופ תועידי

 -םלץעוו ןשידיא ןוא טעטימָאק-רעטעברַא ןשיטסינויצ ןופ תוחילש ןיא

 .ש .רד ןעוועג זיא םערגנַאקטלעוװ ןופ חילש רעטייווצ רעד) סערגנַאק

 90 ןופ דנַאלסור ןופ 1946 רַאורבעּפ זיב ןעמוקעגקירוצ ,(םעשָאגרַאמ

 ןענעז 1946 רַאורבעפ --- 1949 לירּפַא םישדח יד ןיא .ןדיא טנזיוט 40 זיב

 ןעגנוצַאש עשיטסימיטּפָא טיול .ןדיא 80,000 בורק ןלױּפ ןופ ןרָאפעגסױרַא

 עשידיא 8,000 ייב 1946 רַאורבעּפ ףוס ןיא ןענופעג ןליױּפ ןיא ךיז ןבָאה

 סעיצוטיטסניא ןוא ןעמייה עשידיא ןיא 2,800 םורַא ייז ןופ .רעדניק

 -ָארּפ 78 .סעיצוטיטסניא ןוא ןעמייה עשידיא-טינ ןיא עקירעביא יד ןוא

 ןָא ,םימותי עקידכעלייק ןעוועג ןענעז רעדניק עשידיא יד ןופ טנעצ

 .(* עמאמ-עטאט

 ןלעטשפיוא קירוצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה גנואיירפאב רעד ךָאנ ךיילג

 -מוצ זיא סָאװ ,ןילבול ןיא .סעיצַאזינַאגרָא עשיצולח יד ןופ ךעלרעמעק יד

 -לַארטנעצ רעשידיא רעד ןענַאטשטנַא זיא ,ןרָאװעג טיירּפַאב ןטשרע

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטכיר ץלַא ןופ רעייטשרָאפ ןופ לײטנָא טימ ,טעטימָאק

 טָאה רעוט עשיצולח לפייה סָאד .הטילּפה תיראש רעד ןשיווצ טקריוועג

 -עװַאב עשיצולח יד תוברוח ןוא ׁשַא רעטניה ןופ ןלעטשפיוא ןבױהעגנָא

 -יטרַאּפ-םיצולח יד ןעמוקקירוצ ןבױהעגנָא ןבָאה רעדלעוו יד ןופ .גנוג

 ,עינעמור ךרוד י"א ןייק געוו ַא ןכוז ןבױהעגנָא ןבָאה ךס א .רענַאז

 ןייק טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ,ןענופעג טשינ געוו אזַא ןבָאה ייז זַא ןוא

 עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ רענלעז יד טנגעגאב געוו ןפיוא ןוא עילַאמיא

 םירבח רעטרעדנוה ןרעקקירוצ ןבױהעגנָא ךיוא ךיז ןכָאה סע .י"א ןופ

 רעטשרע רעד ןרָאװעג ןפַאשענ זיא עשרַאװ ןיא .דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ

 ןבָאה םיצולח יד .עשרַאװ ןיא ץובק ןטשרע ןופ תוברוח יד ףיוא ץובק

 יבָאמעד רַאפ ןרענַאל ןוא ןבולק ,ןעמייה-רעדניק עטשרע יד ןפַאשעג

 ןגיוצרעד ,םירבח יד טעבראעג ןבָאה טנַאה-ןיא-טנַאה .רענלעז עטריזיל

 ,1946 רַאורבעפ 19 ,שזדָאל ,"ןבעל עיינ סָאד, (5
 ,1946 לירּפַא 3 ,155 .מונ "תועידיידוחא,, ןיא לַאגיס ,ל ןופ טכירַאב (6
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 רעד ןיא ,"הינודרוג , ןוא "ריעצה רמושח , ,"ריעצה ץולחה-רורד , ןיא

 .עיצַאזינַאגרָא רעשיצולח רעטקינייארַאפ ןייא ןופ םַאר

 .י"א ןייק ןּפורג עטשרע יד ןסיירכרוד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה דלַאב

 עז) "החירב, רעד ןופ לטיּפאק עשיָארעה סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 .("הלּפעה ןוא החירב , לטיּפַאק

 -ײארַאפ יד ןענַאטשטנַא זיא י"א ןייק ןגעוו-רעדנַאװ יד טא ףיוא

 ךיז ןבָאה דלַאב רעבָא ."הּפוריא חרזמ ידירש לש הביטח, עטקינ

 ןענעז סָאװ םיצולח יד .ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ יד ןליישסיוא ןבױהעגנָא

 -יוטנַא ערעטיב ַא ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה דנַאלסור ןופ ןעמוקעגקירוצ

 רעשילױּפ רעד ןופ םיצולח יד .םזילַאיצָאס ןוא םזינומָאק ןיא גנוש

 ןרָאװעג טעװעטַארעג לייט ןסיורג םוצ ןענעז עכלעוו ,"דרערעטנוא,

 טַאהעג ןבָאה ,ןטנעמעלע עקניל יד טימ טעברַאנעמַאזוצ רעייז קנַאדַא

 ןבָאה לייט ַא .ןעמעלבָארּפ עקידננַאנ עלעוטקַא יד ףיוא תובושת ערעדנַא

 -ןדיא יד ןיא ךיז ןייז םקונ סָאד עבאגפיוא-סנבעל רעייז םלַא ןטלַאהעג

 -עג ןבָאה ערעדנַא .טולב ןשידיא ןופ רעסיגרַאֿפ עשהיח ןוא רעדרעמ

 ןוא טנגוי ןעװעטַארוצסױרַא זיא עבאגפיוא רקיֵע רעייז זַא ,ןטלַאה

 ןגערב יד וצ ןגָאלשרעד וצ ךיז רעלענש סָאװ ןוא ןיילַא ךיז ,רעדניק

 ,דנַאלמייה ןופ

 "ץולחה, ןטיינַאב ןשילױּפ ןופ רעריפ יד ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 ייב ,י"א ןופ רעריפ-רעטעברא ןוא םיחילש יד טימ ןפָארטענפיונוצ ךיז

 ריואוועג ןענעז ייז 1945 ינוי ןיא ,ןָאדנָאל ןיא םונכ ןשיטסינויצ םעד

 ןוא ,י"א ןיא ןָא טייג סָאװ ףמַאק-יײטרַאּפ םענעסיברַאפ ןגעוו ןרָאװעג

 -"רעירפ רעד ןופ עיצַאיצנערעפיד יד קירוצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 טלײטענּפָא ךיז טָאה ןטשרע םוצ .גנוגעוַאב רעשיצולח רעטקינייאעג

 עדעי .ןעגנוגעװַאב ערעדנַא יד רעטעּפש ןוא ,"ריעצח רמושח, רעד

 ןוא ןראנימעס-רעריפ עריא ןלעטמשפיוא ןביוהעגנָא טָאה גנוגעוװַאב

 -שטייד ,עילַאטיא ןייק ןלױּפ ןופ םיחילש טקישעגסױרַא טָאה ,ןסרוק

 -עגנָא ךיז טָאה'ס ;ןרעטנעצ-םיטילּפ ענעדישרַאפ ןוא ךיירטסע ,דנַאל

 ןוא רעצרעה יד רַאפ לגנַארעג רעשיאעדיא רעטקרַאטשרַאפ א ןכיוה

 ,טנגוי רעשיצולח רעד ןופ תומשנ

 1949 רעבמץעווָאנ ןטסקיצנַאװצ-ןוא-ןיינ ןופ ןָאדנָאל ןופ ווירב ַא ןיא

 ןיא זַא ,דחואמה ץובק ןופ רעריפ יד ןיקמעבול היבצ טרימרָאפניא

 רעשיצולח רעטקיניײארַאפ רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא וצ ןעמוקעג זיא ןליוּפ

 יד ןופ ."לקעּפ ןעמערָא, ןטימ טלייטעגנייא ךיז טָאה ןעמ .גנוגעװַאב
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 ןעמוקַאב "ריעצה רמושח , ןוא "רורד , ןבָאה םיצובק עקידנריטסיסקע 6

 ןבָאה םיצובק .םיצובק 4 ןעמוקַאב טָאה "הינודרונ  ןוא םיצובק 6 וצ

 -נעכיר ,םָאטיב ,ץיוװָאנסָאס ,ןילבול ,שזדָאל ,עשרַאװ ןיא טריטסיסקע ןַאד

 ,עקָארק ,ןידנעב ,(ץובק-םי ַא) קיצנַאד ,קסלעיב ,קָאטסילַאיב ,ךַאב

 ,רעטרע .ַא .א ,ץיווילג

 ןופ ןעגנוגעוואב-םיצובק ריפ ץלַא ןיא ןענעז 1946 טסוגױא ןיא

 "דבועה , ןוא "הינודרוג , ,"ריעצה רמושח, ,"רורד ,) י"א ןקידנטעברַא

 498 :; ייז ןופ ,ןָאזרעּפ 6,084 טקיטפעשַאב ןעוועג (.ם .צ-ןויצ ילץוּפ ייב

 ,רעקעב 71 ,רעלָאטס 215 ,רעטסוש 301 ,רעדיינש-ןעמַאד ןוא -רענעמ

 ,רענטרעג ןוא רעמעבראדרע 172 ,רעריזירפ ןוא רעלאמ ,רעסָאלש 6

 עמאווירּפ ןיא ןוא הכולמ רעד ייב עטלעטשעגנָא 1,998 ,רעבערגנליוק 2

 ייב 1429 ,ןטעברא עצרַאװש עקילעפוצ ייב 1,106 ,ןעגנומענרעטנוא

 טעבראיָארויב ,ןרַאטינַאס ,ךיק) םיצובק יד ןיא טעברַא רעכעלרעניא

 .(* ןסרוק-ךאפ ענעדישרַאפ ףיוא טנרעלעג ןבָאה 263 ןוא (.וו .ַא .א

 רעד ןיא דנַאטשפיוא ןופ גָאטרָאי ןט4 םוצ ,1947 רַאונַאי ןט18 םעד

 ןיא "ץולחה , ןופ םונכ-דנַאל ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ַאטעג רעװעשרַאװ

 רעוועשראו ןופ תוברוח יד ףיוא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,ןלױּפ

 .(* ןעגנוגעווַאב-טננוי עשיצולח עלַא ןופ לײטנָא ןטימ ָאטעג

 -םיוא םייב וויטקורטסניא רעייז ןעוועג ןענעז "ץולחח , ןופ רעוט יד

 -ביב ןוא ןבולק עשיאערכעה ,ןסרוקטנוװָא ןוא ןלוש עשיאערבעה ןעיוב

 טימ ןלוש עשיאערבעה 12 טריטסיסקע ןבָאה 1947 ףוס .ןקעטָאיל

 .* רערעל 75 ןוא רעדניק 0

 רַאפנעמַאזװצ א ןעמוקעגרָאפ זיא 1948 רַאונַאי ןט4 ןוא ןט3 םעד

 רעבעג-טכירַאב יד ,ןלױּפ ןיא ןלוש עשיאערבעה ןופ רעטלַאוװרַאפ ןופ

 ןוא קידנלעטשנדירפוצ ךיז ןעלקיװטנַא ןלוש יד זַא ,טרימרָאפניא ןבָאה

 ןופ לייט 8 ןעננערב וצ יאדכ זיא'ס .ןסקָאװעג זיא רעדניק לָאצ יד זַא

 טריזאב ןייז אבהל ךיוא ףרַאד גנואיצרעד יד : ןסולשַאב ענעמונעגנָא יד

 גנואיצרעד עשיטסינויצ יד ; עימַארקָאמעד ןוא סערגָארּפ ןופ תודוסי ףיוא

 יד ;לארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןופ לַאעדיא ןטימ טכױזהַאב ןייז ףרַאד

 יד ןקיטכיזקירַאב סָאמ רעקירעהעג א ןיא ףרַאד לוש עשיאערבעה

 ןפלעהטימ ףרַאד לוש עשיאערבעה יד ; רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עשידיא

 ןרעטלע רַאפ סעירָאטידיױא ,קיטסיאדוי רַאפ ןסרוק-סגנודליב ןריזינַאגרָא

 ,1946 טסוגיוא 27 ,שזדָאל ,"גנואיירפַאב, (7

 ,1946 רעבמעצעד 20 ,שזדָאל ,"טרָאװ רעזנוא; (8
 ,1947 רעבמעװָאנ 1 ,שזדָאל ,"גנואיירפַאב, ןיא יקסנילּפַאק .ש (9
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 ןייז ףרַאד לוש עשיאערבעה יד ; סעזערּפמיא עשירעיצרעד-רוטלוק ןוא

 8 ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא'ס .טפַאשלעזעג רעד טימ ןדנובעג רערעמ

 .(* טעברא-תמיק ןרק רַאפ טאר-רערעל

 ןשידיא ןופ סרוק ןשיטסינויצימנַא ןופ גנופרַאשרַאֿפ רעד טימ

 ןשיאערבעה ןופ הדירי יד ןבױהעגנָא ךיוא ךיז טָאה ,טעטימָאק-לַארטנעצ

 ןלוש עשיאערבעה ןופ רעוט ןעגנואווצעג טָאה .ק .צ רעד .ןזעוולוש

 ,טהנעטעג רע טָאה רעירפ .ןלוש עקידנעטשטפבלץעז ןופ ןרינגיזער וצ

 ןעמ טָאה רעטעּפש ,ןלוש ןּפיט ייווצ רַאפ ץַאלּפ ןייק ַאטשינ זיא'ס זַא

 א .עיצולָאװעררטנַאק ןיא ןלוש עשיאערבעה יד ןקידלושַאב ןבױהעגנָא

 טּפוטשעגּפָארַא ןעמ טָאה קיטייצכיילג .טרידיווקיל ךיז ןבָאה ןלוש עייר

 ,(* ןלוש-שידיא עשהכולמ יד ןיא סָאלק ןט4 ןזיב שיאערבעה

 שזדָאל ןיא ןרָאפװעגנ טנפערעד ךעלרעייפ זיא 1947 ראונַאי ןט22 םעד

 ."ץולחה , ןופ "תוברתו ךונח ינינעל זכרמ , םייב בולק רעשיאערבעה א

 -ַאנרושז ןוא -ןטַארעטיל ןשידיא ןופ ןעמָאנ ןיא טסירנַאב טָאה תנפצ .א

 טרירעפער טָאה םיובנענעט ןימינב רעטכיד-י"א רעד ןוא ןייארַאפ-ןטסיל

 ינַאנרָא-טנגוי עשיצולח יד ןוא "ץולחה , רעד .(* קילַאיב .נ .ח ןגעוו

 ןיא .א .צ .טייקיטעמט עשירעגעלרַאפ ַא טלקיווטנַא ךיוא ןבָאה סעיצַאז

 רעד ןיא עיזעָאּפ רעשיאערבעה רעיינ רעד ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא ןענישרעד

 עיטַאמָאטסערכ עשיאערבעה א ,סָארג ןתנ ןופ גנוצעזרעביא רעשילױּפ

 "ריעצה רמושח , רעד .ךעלכיב-רעדניק עשיאערבעה לָאצ א ןוא "רבח,

 רַאפ ןסרוק ןוא זיוה:רוטלוק א 1946 ףוס טנפעעג טָאה שזדָאל ןיא

 .(* שילגנע ןוא שיאערבעה

 יד ןרָאי עטשרע יד טבעלענפיוא ךיוא טָאה ןליױּפ ןטײרּפַאב ןיא

 םעד .שזדָאל ןיא רעטנעצ ןטימ ,תמיק ןרק ןוא דוסיח ןרק ןרַאפ טעברַא

 ץנערעפנַאק-המחלמ-ךָאנ עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1947 ילוי ןט7

 .יקסנישַאטסָא .שזניא ָארויב ןופ רָאטקעריד ןופ טנפעעג ,דוסיח ןרק ןופ

 .צ"ץעוּפ עקניל יד ןופ רעײטשרָאפ ַא ןיירַא ךיוא זיא עווימוקעזקע ריא ןיא

 ָארויב-טלעוו ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה ,ביבא-לת ,ווָאטיר לארשי

 רעבָא ,ןטַאטלוזער עטוג ןבעגעג ןבָאה סעיצקַא יד .(* דוסיח-ןרק ןופ

 ,1948 רַאונַאי 23 ,"גנואיירפאבג 0

 ,1949 ינוי 24 ,קרָאיוינ ,"רעפמעק רעשידיא , ןיא ןאמרעדיב .מ ' (1

 ,1947 רַאונַאי 31 ,"ןבעל עיינ סָאד, (2

 .1946 רעבמעצעד 3 ,שזדָאל ,"רמשמ, (3

 ,1947 טסוגיוא 5 ,ייגנואיירפאב, (4
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 ןוא ,טייקימעט עשיטסינויצ עדעי ןטָאברַאפ טכַאמ יד טָאה 1949 ןיא

 .טלעטשץעגּפָא ןרָאװעג זיא ןדנָאפ-לארשי יד רַאפ טעברַא-למַאז יד

 ידכ ,דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל יד וצ ןלױּפ ןופ ףיולעג רעסיורג רעד

 ,וצרעד טריפרעד טָאה ,לארשידץרא ןייק רעטייוו ןסייר וצ ךיז טרָאד ןופ

 -רַאפ ןטסינומָאק ןוא "דנוב , רעד ןבָאה ןדיא עשילוּפ ןופ .ק .צ ןיא זַא

 -ץרּפ ןופ גנוציז ַא ףױא ."עיצַארגימע-חלחב , רעד ןנעק ףמַאק ַא טריפ

 "דנוב , ןופ ןרָאהנעשרעה .רד טָאה ,1947 לירּפַא ביײהנָא ,.ק .צ ןופ םוידיז

 עשידיא יד ןופ טיִנע .(* ליּפש עטלּפָאט ַא ןריפ ןטסינויצ יד זַא ,טהנעטעג

 ריא טרעדנעעג םינ םָאה (* .ר .ּפ .ּפ יד זַא ,טרעלקרעד טָאה ןטסינומָאק

 טקילײטַאב ךיז טָאה יז ; י"א ןיא םייה עשידיא ַא ןעיוב יבגל גנולעטש

 ,רַארעט ןשיטסילַאירעּפמיא-שילגנע ןגעק סעיצַאטסעּפינַאמ-טסעטָארּפ ןיא

 ןופ ןברוח ןפיוא י"א ןעיוב סָאד ןרעוו טביולרעד טינ ןעק סע רעבָא

 ,("ריעצה רמושח ,) ןַאמסָארג עקייח טרעפמנעעג םיא טָאה ףיורעד .ןלױפ

 ןפױלטנַא ןשינַאּפ ןגעק זיא יז .רעייט ריא ןענעז ןלױּפ ןופ תוברוח יד זַא

 קיטכיוו שיאעדיא זיא'ס רעבָא ,רענעלּפ עכלעזַא ָאטשינ ןענעז םע ןוא

 תושר רעזנוא ןיא ןלעטש םע סָאװ ,ןפיש יד וצ ןדיא יד ןריפרעד וצ
 מָאה .ס .צ-צ"ץוּפ ןופ קעיַארג ."תוכולמ עשיטַארקָאמעד, עייר עצנַאג ַא

 ןופ גנובעלפיוארעדיוו ןשיווצ הריתס ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טרעלקרעד

 -רָאג ,י"א ןיא םייח עשידיא ַא ןעיוב סָאד ןוא ןלױוּפ ןיא ןבעל ןשידיא
 טציז סָאװ "דנוב , םעד טריקיטירק טָאה צ"ץוּפ עקניל יד ןופ לעקניפ

 ,(* טייהנייא יד ןטלַאּפשעצ וצ ליצ ןטימ .ק .צ ןיא

 טקרַאטשרַאּפ סרעדנוזַאב ךיז טָאה ןלױּפ ןופ ןדיא ןופ ףױלטנַא רעד

 טעגרהעג ןענעז סע ןעוו ,1946 ילוי בײהנָא ,םָארגָאּפ רעצלעק ןכָאנ

 עכלעוו ,ןדיא 200 יד ןופ 80 בורק טעדנואוורַאפ ןוא ןדיא 42 ןרָאװעג

 טניואוועג טרָאד ןבָאה עכלעוו ןדיא 21,000 ןופ ןבעל ןבילבעג ןענעז

 ןרענַאל יד ןופ הילע רַאפ ןעגנורעטש עקידנסקַאװ יד בילוצ .1940 ןיא

 ןופ רַאפסױרא רעד טרענעלקרַאפ ךיז טָאה ,טכַאמ רעשילגנע רעד ךרוד

 רעטשרע רעד ףיוא טרעלקרעד טָאה ,לארשי ןופ חילש ַא ,ףסוי .ןלױּפ

 רעקילדנעצ זַא ,(1947 ינוי) גניפַאדלעפ ןיא "רורד,, ןופ ץנערעפנָאק-טלעוו

 -עגנייא ןרעוו ,םיצובק יד ןיא םירבח 8,000 ייז ןשיווצ ,ןדיא רעטנזיוט

 ןצענערג יד .הילע רעקידלַאב זיא'ס רעכלעוו רַאֿפ טכיזסיוא ןָא טרעמַאלק

 טניואועג טרָאד ןוא לארשי ןייק ןעמוקעג ןײלַא רעטעּפש זיא ןרָאהנעשרעה .רד (5
 ,טייצ עגנַאל ַא

 ,(ןליוּפ ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עקידנשרעה יד) ַאשטינטַאבָאר ַאיטרַאּפ ַאקסלָאּפ (46
 ,1947 רַאונַאי 31 ,"ןבעל עיינ סָאדיה (7
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 רָאנ ןביולרעד וצ וצ טגָאז גנוריגער יד .טכַאמרַאפ שיטעמרעה ןענעז

 -קערש סָאד ןענעז דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל יד .גנורעדנאווסיוא עלַאנעל ַא

 עיסימ עקילייה יד .ןדיא עשילױוּפ יד טעשַארטפ ןעמ ןכלעוו טימ לדרעפ

 .ןרעגַאל יד ןיא ןריּפרַאפ ןדיא ןזָאל וצ טשינ זיא .ר .ּפ .ּפ עשידיא יד ןופ

 עשיצולח יד זַא ,טרעלקרעד רע טָאה גנוקידלושַאב-טסבלעז ןופ ןָאט ַא ןיא

 שילַארָאמ ןעוועג זיא יז סָאװ םעד ץָארט זַא ,ןייא טציא טעז גנוגעװַאב

 ואוו טרָאד ןביילב וצ ןלױּפ ןיא םיצובק יד קידנּפור ךעלטרָאװטנַארַאפ

 ןעוועג ךיז טלָאװ גנוגעװַאב עשיצולח יד ןעוו זַא ,ןעמ טסייוו ,ןביילב ןדיא

 ןליוו סָאװ יד ףיוא טשינ ךיוא ןוא ,רעטניוו ףיוא קידנקוק טינ ,ןריר

 ןליוו םוש ןייק טינ ןבָאה ןוא ןלױּפ עשיטַארקָאמעד סָאד ןעיוב ןביילב

 .(* ןדיא רעטנזיוט ןסירעגטימ ןעוועג ןעמ טלָאװ ,ןרעדנַאוװוצסיוא

 -עוװַאב עשיצולח-שיטסינויצ יד טלקיװטנַא טָאה טעברא עקיטכיוו ַא
 ןשיטסינויצ ןיא .רעדניק עשידיא ןעװעטַארפױרַא ןופ טיבענ ןפיוא גנוג

 -- רַאטערקעפ) ןלױּפ ןיא רעדניק עשידיא רַאפ טעטימָאק-עיצַאנידרָאַאק

 ןוא רורד ,צ"הושה ,ם"חונ ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענעז (רעגניא השמ

 רעד .יחרזמ רעד ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה רעטעּפש .ינויצה רעונה

 ןשטנעמ עננוי ןוא םיצולח ןּפורג עלעיצעּפס ןפַאשעג טָאה טעטימָאק

 עשידיא ןופ ןסערדַא יד ןעניפעגוצסיוא ידכ ,ןעזסיוא ןשירַא ןַא טימ

 ,ןעמייה עכעלטסירק ןיא ןטלַאהַאבסױא ןרָאװעג ןענעז עכלעוו רעדניק

 -מוא שממ רעטנוא .רעזייה-םימותי עשילױוּפ ןיא ןוא סעכריק ,רעפרעד

 ןסערדַא 1,200 ייב ןעניפעגוצסיוא ןעגנולעג זיא ןטייקירעווש עכעלביולג

 עסיורג קידנבעג ךיוא ןוא סקירט ענעדישרַאפ ךרוד .רעדניק עשידיא ןופ

 ףוס .םידלי תלואג ןופ עיצקַא יד ןריפוצכרוד ןעגנולעג זיא טלעג ןעמוס

 דנַאלשטייד ןיא ץנַאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא 1946 ינוי

 ןיא רעדניק עשידיא 250 עטזיילעגסיוא ןופ טרָאּפסנַארט רעטשרע רעד

 .(* רָאי 15 זיב 2 ןופ רעטלע

 ןופ ןטלַאהסיױא טזומעג ךיז ןבָאה ןליוּפ ןיא םיצובק עשיצולח יד

 ךיז טָאה ןדיא עשיליוּפ ןופ םעטימָאק-לַארטנעצ רעד .ןלעווק עשיטסינויצ

 -עג ,ןעמייה:רעדניק יד ןוא םיצובק יד לעיצנַאניּפ ןפלעה וצ טגַאזטנַא

 טליימעג ןבָאה לרוג ןבלעז םעד .ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ ךרוד ןפַאש

 .ןטנעמעלע עשיסקָאדָאטרָא יד ךרוד ןפַאשעג ,סעיצוטיטסניא יד

 ןטסקרַאטשמַא ןעװעג ןענעז ןדנַאברַאפ-טנגוי עשיצולח יד ןופ

 ,1947 יַאֹמ 30 ,ןכנימ ,"גנואיירפַאב, (8

 ,1946 טסוגיױא 9 ,"געװ רעזנוא; (9



 ןליוּפ ןיא םיצולהח 162

 טָאה 1946 רעבמעטּפעפ ןטס28 םעד ."ריעצה רמושה , ןוא "רורד;

 ץטלייוועג 180 טימ גנוטַארַאב-דנַאל עטירד ריא ןטלַאהענּפָא "רורד,

 לָאצ ַא ןטלַאהעגפיוא "רורד, טָאה םיצובק עריא רעפיוא .ןטַאגעלעד

 לָאצ א ןטלאהעגפיוא "רורד, טָאה "ץולחה, ןכרוד .רעזייה-רעדניק

 טימ ןעמַאזוצ ןדנירג ןפלָאהעג טָאה רע .רענלעז ענעזעוועג רַאפ ןרעגַאל

 ,עשרַאװ ןיא ענעסקַאװרעד רַאפ םיצובק לָאצ א .ס .צ-ויצ ילץעוּפ רעד

 ןרָאװעג זיא 1946 רַאונַאי ןט23 םעד .יולסערב ןוא םָאטיב ,עקָארק

 סָאװ ,רַאנימעס-"רורד, רעלַארטנעצ רעטשרע רעד שזדָאל ןיא ןסָאלשעג

 טנפעעג ךיילג ךיז טָאה ראורבעפ ןטפ םעד .ןכָאװ 6 טרעיודעג טָאה

 .עטקילײטַאב 29 טימ רַאנימעס רעטייווצ רעד

 טםימ ,שזדָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1947 רעבמעווָאנ ןט16 םעד

 -ָארָאב , יד ןוא "רורד , ןופ ץנערעפנַאק-םגנוקינייארַאפ יד ,ןטאגעלעד 0

 ןעמוקעגרָאפ זיא רעירפ שדוח ַא טימ .צ"עוּפ עקניל יד ןופ "טנגוי-ווָאכ

 יד טימ .ס .צ-ויצ ילעוּפ יד ןופ גנוקינייארַאפ יד רעבָאטקָא ןט19 םעד

 ןגיוצצרעד רעירפ ןיוש טָאה ?טננוידווָאכָארָאב , יד .ןויצ ילעוּפ עקניל

 -ץגנייא טאהעג ןוא ,דחואמח ץובק םוצ םיצובק עריא ןופ רעדילנטימ יד

 ערעייז ףיוא ןטפירשפיוא יד ."רורד , טימ ןעגנואיצַאב עטנעָאנ טלעטש

 .תירבע ןוא שידיא ןיא ןעוועג ןענעז םיצובק ןוא ןטַאטשרַאוװסטעברַא

 ("רורד ,) יקסווָאקישזָאב היבוט ןטלַאהעג ןבָאה ןטַארעּפער-טּפיױה יד

 ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .("טנגוידוָאכָארָאב,) גרעבנטָאר ףסוי ןוא

 זיא ןוא דחואמה ץובק םוצ טיצרעד גנוגעוַאב עטקינײארַאֿפ יד זַא

 רעד .ןלױּפ ןיא ײטמרַאּפ-צ"ץעוּפ רעטקינייארַאֿפ רעד טימ ןדנוברַאפ

 ןופ טיײיטשַאב "טנגוי ווָאכָארָאב-רורד , דנַאברַאפ-טנגוי רעטקינײארַאֿפ

 .(* ןטכיש 8

 .טייקיטעט עקידעבעל ַא טלקיװטנַא טָאה "ריעצה רמושה, רעד

 רַאונַאי ןט4 םעד ,ןירעי ריאמ ןופ לײטנָא ןטימ סונכ-דנַאל ןטייווצ ןיא

 םירמוש 800 רעביא .ןטאנעלעד 480 רעביא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ,7

 צ"הושה ןופ סעינַאלָאק-רעמוז יד ןופ גנונעפערעד יד טניואוועגייב ןבָאה

 ןיא ,ןלױּפ ןקע עלא ןופ 1947 ילוי ןט8 םעד (עיזעלש) ךאבנעכיר ןבענ
 רעד ןופ ווימקַא ןרַאפ זױה-ורּפָא ןא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ָאװָאקיוודול

 ןוא ןטס24 םעד עיזעלשרעדינ ןיא םיצובק יד ןופ סונכ ןיא .גנוגעװַאב

 ןענעז םִע .םירמוש 280 ייב ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ,1949 ינוי ןטס5

 וצ ףליה רעקיטייזנגעק רַאפ סעסַאק ,רעזייה-רוטלוק ןרָאװעג ןפַאשעג

 ,1948 רַאונַאי 1 ,תועידי רורצ (0



 163 גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 .סעינָאלָאק-רעטמניוװ ןוא ןוויטַארעּפָאַאק-סטעברַא ,םירבה עמערָא ןציטש

 לײטנָא ןטימ ,(עיזעלשרעדינ) ףרָאדסקיוודול ןיא רַאנימעפידנַאל ןט4 ןיא

 .(= םירמוש 60 ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ,םירמוש-י"א ןופ

 ,ם"חונ ,"הינודרוג , טלקיװטנַא ךיוא ןבָאה טייקיטעט עקידעבעל א

 רעטצעל רעד ."יחרזמה לעוּפה , רעד ןוא "אביקע-ינויצה רעונה, רעד

 -טינ יד ןופ גנוקינייארַאפ יד --- "דוחא, ןופ לייט א ןעוועג רעירפ זיא

 עגסורַא רעטעּפש םיא ןופ רעבָא ,םזינויצ ןיא ןעגנוריּפורג רעטעברַא

 -ָארייא עטשרע יד זירַאּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1946 ץרעמ ףוס .ןטָארמ

 קחצי ןופ לײטנָא ןטימ "אביקע-ינויצה רעונח, ןופ ץנערעפנָאק עשיאעּפ

 ןטאגעלעד ליפ ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ץנערעפנַאק רעד ןיא .םיובנירג

 -ברעמ ןכיירגרעד וצ םיצובק ץרעייז טימ ןזיוװַאב ןבָאה סָאװ ,ןלױּפ ןופ

 ,(* ךיירקנַארפ ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ,עילאטיא ,דנַאלשטייד

 ןיא (.ס .צ) ןויצ-ילץוּפ ןופ ץנערעּפנָאקדנַאל עט יד יו םעד ךָאנ

 גנודניברַאפ ריא ןסיירוצרעביא ןסָאלשַאב טָאה ,1947 לירּפַא ןיא ,ןלױּפ

 םעד ,ךַאבנעכיר ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,(י"אּפמ-ָארּפ) ימלוע דוחא ןטימ

 בורק ןופ רעייטשרָאפ 180 ןופ לײטנָא ןטימ סונכ א ,1947 ינוי ןט8

 טימ ןקיניײארַאפ וצ ךיז ןסָאלשַאב ןוא (.ס .צ) צ"ץוּפ ןופ םירבח 0

 טסירגַאב זיא רעכלעוו ,סונכ ןפיוא .תודחאתה ײטרַאּפ.ס .צ רעד

 ,י"א ןופ (רימנ) יקסווָארימענ .ט ןוא (רזש) ווָאשַאבור ןמלז ןופ ןרָאװעג

 -(.םס .צ) ןויצ יללוּפ ײטרַאּפ עטקינייאראפ יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 .תודחאתה

 ,שודָאל ןיא 1947 רעבמעצעד ןט10 ןוא ןט9 םעד ,טַארײײטרַאּפ ןפיוא

 ןופ םזינויצ םוצ גנואיצַאב עקיטסניג יד ןרָאװעג ןכַָארטשעגרעטנוא זיא

 זיא קימייצכיילג .רעגַאל ןשיטַארקָאמעד ןוא גנוריגער רעשיליוּפ רעד

 ןלַאװ עשיטַארקָאמעד ןריפכרוד ןופ גנורעדָאפ יד ןביוהעגפיוא ןרָאװעג

 םייב ּפָא טינ ןעליּפש, עטצעל יד לייוו ,ןטעטימָאק עשידיא יד וצ

 .(* "סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןסינטלעהרַאפ-תוחוכ יד גָאט ןקיטנייה

 טסירגַאב זיא ,שזדָאל ןיא 1948 ץרעמ ףוס ,טַארײטרַאּפ ןטירד ןפיוא

 ןַאד זיא רעכלץוו ,קַאס ףסוי ײטרַאּפ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג
 -ץמַא-םורד ןיא םיבושי עשידיא יד רעביא ץזייר ןייז ןופ ןעמוקעגקירוצ

 יד לָאמקנעד א ןלעמש רַאפ עיצקַא ןַא טריפעג טָאה רע ואוו ,עקיר

 ,1947 ילוי"רַאונַאי ,5 ,4 ,3 ,2 ןרעמונ ,"רמשמ, (1

 ,184 ./ ,תויולג לש הידּפולקיצנא ,השרו ,לוק השמ (2

 ,1947 רעבמעצעד 15 ,שזדָאל ,"גנואיירפַאב, (3
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 טנַאטנעזערּפער סלַא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןדלעה עשידיא ענעלַאפעג
 .ןלױּפ ןיא ןדיא יד ןופ .ק .צ ןופ

 ןופ םקואוו ןלענש םעד טלעטשעגטסעפ טָאה טַארײיטמרַאּפ רעד
 ןטמיטשַאב ַא ןופ םירבח עלַא טרעדָאפעגפיוא טָאה יז .ײטרַאּפ רעד
 רעד וצ ךיז ןלעמש ןוא טכילפ עשיטָאירטַאּפ רעייז ןליפרעד וצ רעטלע
 ,(* י"א ןיא הנגה רעד ןופ עיציזָאּפסיד

 .1948 יַאמ 1 ,י"גנואיירפאב, (4



 ןֿאפמס ָארנ היח

 (* ..טקידנעעג טינ המחלמ יד ךיז טָאה זנוא רַאּפ

 -נייא ןוא טייקיאור רעזנוא טמוק ןענַאװ ןופ :טגערפעג רימ טָאה רבח ַא

 עצנַאג יד קיאור ןעוועג ןענעז רימ זַא ,ןרעפטנע ךייא לעװ ךיא ? טײקנטלַאהעג
 םירבח ערעזנוא טלגנירעגמורַא טָאה סָאװ ,טייקיאור יד ןעוועג זיא סָאד ,טייצ
 ןעװעג זיא סָאד -- טכַאלש יד ,ריא רַאפ ןוא טכַאלש רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 טפָאהעג ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא ,טנעמָאמ רעד ןעוועג זיא סָאד ,גנובערטש רעזנוא

 ,טרַאװעג ןוא
 רימ סָאװ .סעדער ןטלַאה וצ יו סענימ ןגיילוצרעטנוא רעטכייל זיא סע

 גנוגעַאב רעזנוא זַא ;ןריטסיזקע ןוא ןבעל רימ זַא ,זיא ןבעגרעביא ךייא ןענָאק

 יז ןעוו טנעמָאמ ןיא ןייש ןעוועג ךיוא זיא יז ןוא קרַאטש ןוא סיורג ןעוועג זיא

 ףרַאד'מ .טסנוק עסיורג יד טינ טײטשַאב ןירעד -- ןבעל וצ ,טגיזַאב ןרָאװעג זיא
 רימ .ןברַאטש וצ יו -- רעקיטכיוו ךָאנ זיא סָאװ ןוא ,ןבעל וצ ױזַא יו ןסיוו
 רעזנוא זַא ; טמותירַאפ ןרָאװעג ץלַא טינ זיא טיוט רעזנוא טימ זַא ,טסואוועג ןבָאה

 סע ןעמעוו ףיוא ,הרות ַא ןיא ,טפַארק-ביוה ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו טעוװ טיוט

 סָאטעג יד ןיא טכַארטעג רימ ןבָאה םעד ןגעװ .טנגוי יד ןעיצרעד ךיז טעוו

 עצנַאג יד טנרעלעג ןוא טרזחעג ןבָאה רימ סָאװ הרות יד ןרָאװעג זיא סָאד ןוא

 םגה -- ןגָאז ךייא ךיא ליוו סעּפע ךָאנ ןוא ,טייקליטש ןוא טייקיאור ןיא טייצ

 ןופ ןדלעה יד :ןּפיל עמערָא עניימ ףיוא ןעגנערבוצסיורַא סע רעווש זיא סע

 קלָאפ ןופ ןדלעה יד .רעריפ עשיטילָאּפ עטמירַאב ענייז אקווד טינ ןענעז קלָאפ

 .עליטש ןוא עיורג ,ןשטנעמ עניילק ןענעז

 ןיא ,קָאטסילַאיב ןיא "עיצקַא; רעטשרע רעד ןופ געט יד קנעדעג ךיא

 רַאפ ןעװעג זיא סָאד .ףמַאק ןייק ןעוועג טינ ךָאנ זיא ןַאד ,1943 רַאורבעפ

 ,למוט ןדעי ןָא ָאטעג רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןַאד ןענעז ןדיא רעטנזיוט .עשרַאװ

 דלעה ןשידיא ַא ןעגנָאהעג ןַאד ָאטעג רעד ןיא ךיוא ןעמ טָאה טייהרעליטש

 ןענעז ליפ ךָאנ ןוא ,שטייד ַא ןענעגרה רַאפ ףָארטש סלַא ,דמלמ ןעמָאנ ןטימ

 .רע יו עכלעזַא ןעוועג

 לָאמנייק ךיז ןבָאה ,גנוגעַאב עשיצולח יד ,רימ זַא ,ןגָאז ךָאנ ךייא לעװ ךיא

 רעטרעדנוה טַאהעג ןבָאה רימ .רעקיטילָאּפ ןוא רעריפ סלַא טכַארטַאב טינ

 ןקַאבעגנייא ףיט לארשייץרא ןיא ןביולג ןטימ ליטש ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,םירבח

 ,ץרַאה ןיא
 ןוא עגנַאל ַא זיא ןליוּפ ןיא עפָארטסַאטַאק רעשידיא רעד ןופ השרּפ יד

 ןוא רעדיוש ,ןדייל יד ץָארט ,ןבעל ןבילבעג ןענעז רימ ,רעבָא .עטריצילּפמָאק

 ןשידיא ןצנַאג םעד ןוא זנוא טמוק סָאװ ןבעל סָאד ןענָאמ רימ ןוא ,גנוטכינרַאפ
 ץָארט .טקידנעעג טינ המחלמ יד זיא זנוא רַאפ .ןעור טינ ןלעװ רימ ,קלָאפ
 -עווַאב-טנגוי עשיצולח ַא טלעטשעגפיוא רימ ןבָאה ,ןליוּפ ןיא תורבקה-תיב םעד
 טינ ןענעז סָאד .ןגעוו עלַא ףיױא לארשי-ץרא ןייק ןייג וצ טיירג זיא סָאװ ,גנוג

 ,1945 ,רעבמעטּפעס ,ץנערעפנָאק רעשיטסינויצ רענָאדנָאל רעד ףיוא ןטלַאהעג עדער (*
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 ןליוּפ ןיא םיצולח 166

 ןייק ןוא ץלַא ףױא טיירג ןענעז ייז .ןשטנעמ ענעגָאלשרעד ןוא ענעכָארבעצ ןייק
 לארשעי-ץרא ןופ ןֹוא ךייא ןופ .געוו םעד ןרַאּפשרַאפ טינ יי ןלעװ ןצענערג
 רימ .טנעה ערעייז ןקרַאטש ןוא ןרעטנומפיוא ייז טלָאז ריא זַא ,רימ ןעגנַאלרַאפ
 ,גנוגעװַאב יד ןקיטסעפרַאּפ טינ טרָאד ןלעװ רימ זיב ןליוּפ ןזָאלרַאפ טינ ןלעוו
 ןייק לענש ױזַא ןעמוק טינ לע ךיא רעבָא .דימ ןיב ךיא ךיוא ; דימ ןענעז רימ
 ,םיחילש ןייז ןלעוו ןלױּפ ןיא ןעוו ,ןַאד טשרע ןייז הלוע ןלעװ רימ .לארשי-ץרא
 טימ ןענָאק רימ ןלעוו ןַאד רָאנ ,גנוגעווַאב עשיטסינויצ ַא ןוא הילע ןַא ,םיצוביק
 ביוא .םיצוביק ןיא ןבעל ןוא דנַאלמייה רעזנוא ןיא ןייז הלוע ץרַאה קיאוד ַא
 ןרעװ טעװ ,ןפלעה טינ זנוא טעװ לארשייץרא ביוא ,ןפלעה טינ זנוא טעוו'מ
 | ,דניז ערעווש ַא ןעגנַאגַאב

 עטכישעג רעד ןיא םזיאָארעה ןופ הליגמ יד ןעלקיװרעדנַאנרַאפ ליוו ךיא
 יד ןופ קנעדנָא םעד רעטיצ טימ ןָאמרעד ךיא .גנוגעווַאב-ספמַאק רעזנוא ןופ
 -רַאפ סָאװ ,ערעדנַא ליפ ןוא עקמורפ ,עשָאט ,עקנַאל : רעטכעט עשידיא עשידלעה
 ןלעטש עלַא) .גנוגעווַאב רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא דובכ ןופ ץַאלּפ ַא ןעמענ
 ,(ףיוא ךיז

 עטסנבייהרעד ,עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד ןעוועג זיא סָאד --- טייקליטש יד
 ןיא ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,רעטכעט עשידיא ערעזנוא ןופ הלעמ עטסנעש ןוא
 רעד ןופ "ןוורענ, יד ןעוועג ןענעז ךעלדיימ עשידיא יד .טכַאלש ןוא לגנַארעג
 ךיז טימ טכַארבעג ץַאלּפ וצ ץַאלּפ ןופ ןבָאה סָאװ סנירעלדניברַאפ יד ,גנוגעװַאב
 -עג לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה עקנָאל ןוא עשָאט .גנוגעװַאב רעד ןופ טרָאװ סָאד
 טינ טעװ ריא ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ טרָאװ סָאד ענליוו ןייק עשרַאװ ןופ טכַארב
 -רַאפ טינ לָאמ ןייק ייז ןלעוו רימ .זנוא רַאפ טיידַאב טָאה סָאד סָאװ ןייטשרַאפ
 תורוד רַאפ לָאבמיס רעשירעיצרעד ַא ןייז ןלעוו ןטלַאטשעג ערעייז ןוא ןסעג
 .תורוד ןוא

 ןגעו טלייצרעד טינ טָאה זנוא ןופ רענייק סָאװ ,לַאפוצ ןייק טינ זיא סע
 סָאד ןוא ןלייצרעד ליפ טנעקעג ךייא טָאה ןַאמרעקוצ .ןעגנובעלרעביא ערעזנוא
 ןלעוו רימ ןעוו ןוא ױזַא יו טינ סייו ךיא רעבָא .עקירעביא יד ךיוא עבלעז
 וצ טינ ןוא תורצ ערעזנוא ןרעדליש וצ רעהַא ןעמוקעג ןענעז רימ .ןָאט סָאד
 ,ךייא וצ ןקירב ןפרַאװ וצ ידכ רעהַא ןעמוקעג ןענעז רימ ,ייז טימ ןריצלָאטש
 זַא ,זײרּפ ןדעי רַאפ ןייז הלוע ןלעװ רימ זַא ,ןבעל רימ זַא ,ךייא ןגָאז וצ ידכ

 ,ךייא טימ ןענעז רימ
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 ךאכרעיוא םירפא

 הטילּפה תיראש ןופ דיל

 ,ןבעוו שינרעטצניפ ריא טומ זנוא רעביא טכַאנ יד
 ,טניוו רעד ךיז טיײגרַאפ רעמָאיעג רעטיב ןיא
 ,ןבעל םָאד רענייא טגָארט סנבעל רעטנזיוט רַאפ
 ,טדניברַאפ זנוא ייז םימ רעטיצ רעקילייה א

 ,עטײרּפשעצ תוברוח ףיוא ןוא ׁשַא ףיוא
 .הטילּפה תיראש יד ןענעז רימ

 ,רעקיטש ףיוא ןסירעצ זנוא בייל סָאד טָאה טנייפ רעד
 ,טיוה יד זנוא טמעקעג ןעלמעק ענרעזייא טימ

 : רקיע רעטסרעייט רעד ןבילבעגנ זיא זנוא רָאנ
 ,טיוטמ ןקילייה רַאפ ןבעל ןקילייח וצ

 ,ןָאט-ייוו לָאז עס וליּפַא ןבעל רימ
 .הטילּפה תיראש יד ןענעז רימ

 ,רעדורב ןוא רעטסעווש רַאפ ,עמַאמ רַאפ ,עטַאמ רַאפ
 ,טקנַאצרַאפ ןבָאה סָאװ סנבעל עשידיא רַאּפ
 . ,חדוהי רעזנוא רימ ןלעוװ ןרעקַארַאפ
 .גנַאזעג רעזנוא טימ --- חלוח יד ,קמע םעד

 ,עטיירדראפ ,ןגעוו עקיכעטש ןופ
 ,הטילּפה תיראש יד ,ןעמוק רימ

 ,רעטצניפ זנוא רַאפ ןייז לָאז סָאװ ,טכַאנ אזַא ָאטשינ
 ,טנערבענכרוד רימ ןבָאה שינרעטצניפ סָאד
 ,וטסדניצ ענייז ןוז יד רעייפ םענעגייא טימ
 .טדנעוועג םינּפ ןייד זיא טכיל וצ -- ךשוח ןיא

 עטייזרַאפ רענייב טימ רעדנעל ןופ
 .הטילּפה תיראש יד ,ןעמוק רימ

 ,ןענָאילימ עטיוט רַאפ ןבעל וצ זיא תוכז א
 ; טניר ןרעדָא ערעזנוא ןיא סרעייז טולב סָאד
 הנבל ןוא ןוז רעזנוא ייז רַאפ ןדניצ רימ
 .טניוו ןיא רענרעק יו ,ןייּפ רעייז ןטיײרּפש ןוא

 ןטייב ףיוא ןבעל סָאד ןייגפיוא טעוװ עס
 .הטילּפה תיראש יד ,זנוא רַאפ
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 סערגנָאק הטילּפה תיראש ןטשרע ןופ סעיצולָאזער

 (ןזלעב-ןגרעב ןיא 1945 רעבמעטּפעס 27-28)

 ,דנַאלשטיײיד ןיא הטילּפה תיראש רעד ןופ סערגנָאק רעטשרע רעד
 יד ןופ ןוחצנ םעד קנַאדַא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןופ עטײרּפַאב

 ןייז ןופ ןייזטסואווַאב ןפיט ןיא ,רעקלעפ עטקינייארַאפ יד ןופ ןעײמרַא
 -ּפער רע עכלעוו ,ןדיא 40,000 יד ןופ לרוג ןרַאפ תוירחא עשירָאטסיה
 ןָא טמענ ,ללכב קלָאפ ןשידיא םעד ןופ לרוג םעד רַאפ ןוא ,טריטנעזער

 ; סעיצולָאזער עקידנגלָאפ

 ןוא טפַארק רעצנַאג רעד טימ ןָא ךיז טסילש סערגנָאק רעד
 .טלעװו רעשיטסינויצ רעד ןופ ןסולשַאב יד ןיא גנוגייצרעביא רעטסלופ
 -טלעוו ןשידיא םעד ןופ ץנערעפנָאק רעד ןופ ןוא ,ןָאדנָאל ןיא ץנערעפנָאק
 : עטעדניברַאפ עריא ןוא גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ טרעדָאפ ןוא סערגנָאק

 ,טַאטש ןשידיא סלַא לארשי-ץרא ןרימַאלקָארּפ וצ (א

 -גימע רעביא לָארטנָאק יד רוטנעגַא רעשידיא רעד ןבעגוצרעביא (ב
 ,דנַאל ןופ ןסרוסער יד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןוא עיצַאר

 .י"א ךָאנ ןדיא ןָאילימ ןטשרע םעד ןופ הילע יד ןריפכרוד (ג

 -ןסַאמ רעקיזָאד רעד רַאפ האולה עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןריפכרוד (ד
 ,הילע

 הילע עקיזָאד יד ןרעטכיילרעד וצ ךעלגעמ זיא סָאװ ץלַא ןעוט וצ (ה
 ,סױרַא ןלָאז ןדיא יד ןענַאװ ןופ רעדנעל יד ןופ

 ןברק ַא ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,ןדיא ןָאילימ סקעז ןופ ןעמָאנ ןיא 2
 ,ענעבילבעגרעביא יד ןופ ןעמָאנ ןיא ךיוא ןוא ,רָארעט-יצַאנ ןשטייד םעד ןופ
 סָאד עייר רעטשרע רעד ןיא ןוא ,טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד רימ ןפור
 ןיא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ערעדנוזַאב ַא טגָארט סעכלעוו ,קלָאפ עשילגנע

 : גנֹואיצַאב רעד

 סָאד ןמז לכ ,םולש ןייק ןבָאה טשינ טעװ טלעוװ יד זַא ,ןסיוו טייז (א
 ןעמיטשַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה טשינ טעװ קלָאפ עשידיא
 ; דנַאל ןגייא ןייז ןיא לרוג ןייז

 ןופ דרָאמ-ןסַאמ רעד זַא ,גנורַאפרעד רעקיטולב ןופ ןסייוו רימ (ב
 ,ץיוושיוא ןיא ,קלָאפ רעזנוא ןופ לטירד ַא ,ןדיא ןָאילימ סקעז
 -נעצ-סגנוטָארסױא ערעדנַא ןוא ןעזלעב ,קענַאדיײמ ,עקנילבערט
 ןוא טייקיזָאלמײה רעד בילוצ ךעלגעמ ןעוועג רָאנ זיא ,ןרעט

 ;קלָאפ ןשידיא םעד ןופ טײקיזָאלנטַאטש

 -נעמוק ןוא רעדניק ערעזנוא ןצישַאב וצ טכער סָאד ןרעדָאפ רימ (ג
 "רעביא טשינ ךיז לָאז עפָארטסַאטַאק יד זַא םעד ןופ תורוד עקיד
 ; ןרזח
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 ןשילגנע םוצ ןוא רעקלעפ עטקינייארַאפ עלַא וצ ןרילעּפַא רימ (ד

 ןשידיא ןופ טייקיזָאלמיײה רעד וצ ןכַאמ ףוס ַא ןפלעה זנוא טרפב

 ; קלָאפ
 ,הילע ףיוא טכער רעזנוא ןרימַאלקָארּפ ןוא ןריטַאטסנָאק רימ (ה

 עכלעוו ,ןענָאילימ ןופ טולב םעד טימ טלגיזַאב זיא סָאװ טכער ַא

 ;לארשי ץרא ןיא ןביולג םעד טימ טיוט םוצ ןעגנַאגעג ןענעז

 ;הילע עקידלַאב רעזנוא ןריפוצכרוד ןרעדָאפ רימ (ו

 ןיא ָאד עטלמַאזרַאפ ,הטילּפה תיראש רעד ןופ עטריגעלעד ,רימ (ז

 ,טגייה ךיוא זַא ,ןרָאצ ןוא רעצ טימ טסעפ ןלעטש ,ןעזלעב-ןעגרעב

 "ילבעגרעביא יד ןרעוו ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ רָאי בלַאה ַא טעמכ

 ןופ ןדָאב ןקיטולב םעד ףיוא ןטלַאהעג ןעגנַאפעג ךָאנ ענעב

 ; דנַאלשטייד

 ןביירטקירוצ ןזָאל טשינ ךיז ןלעװ רימ זַא ,ןרימַאלקָארּפ רימ (ח

 ; דרָאמ-ןסַאמ ןוא ןברוח ןשידיא םעד ןופ רעדנעל יד ןיא

 גנוקנערשַאב עשיטילָאּפ ןוא גנורעטש םוש ןייק זַא ,ןרעוש רימ (ט

 ;לארשי ץרא ךָאנ ןייג ןופ ןטלַאהּפָא טשינ זנוא טעו

 גנוריגער עשילגנע יד ןוא ,עכעלטרָאװטנַארַאפ עלַא ןענרָאװ רימ (י

 -גגעק ןיא זיא סָאװ קיטילָאּפ ַא ןופ ןצנעװקעסנָאק יד רַאפ ,טרפב

 תודוסי יד ןוא ,קלָאפ ןשידיא םענופ ןסערעטניא-סנבעל יד וצ ץַאז

 רעד עכלעוו ףיוא טייהיירפ עלַאנָאיצַאנ ןוא טיייקיטכערעג ןופ

 ,טריזַאב זיא םולש

 טניפעג הטילּפה תיראש יד ןמז לכ זַא; טרעדָאפ סערגנָאק רעד .2

 סלַא טשינ ןוא ןדיא סלַא טנעקרענָא ןרעוו ןדיא ןלָאז ,דנַאלשטיײיד ןיא ךיז

 .קירוצ ןייג טשינ ןליוו ייז עכלעוו ןיא רעדנעל ןופ עקירעהעגנָא

 -כעלגעמ יד ןרעוו ןפַאשעג ןלָאז'ס זַא ,טגנַאלרַאפ סערגנָאק רעד 4

 ַא רַאפ ,טנגוי רעזנוא טּפיוהרעביא ןוא ,ןשטנעמ יד ןטיירגוצ רַאפ ןטייק

 קיטיונ זיא קעווצ םעד וצ .לארשי ץרא ןיא ןבעל וויטקודָארּפ ןוא טנוזעג

 ןופ גנופַאש יד ;גנודליבסיוא-ךַאפ ןופ טעברַא עטריזינַאגרָא עטיירב ַא

 רעשינַאקירעמַא רעד ןיא ייס ,רעשיטירב רעד ןיא ייס ,ןרעטנעצ עשידיא

 -סגנודניברַאפ עשידיא ןוא עיצַארטסינימדַא רעשידיא ַא רעטנוא ,ענָאז

 .ןריציפָא

 עטרעטשעצ יד ןופ ןגעמרַאפ סָאד זַא ,טרעדָאפ סערגנָאק רעד 5

 ךיז ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןדיא ענעמונעגקעװַא יד ןופ יוװ ױזַא ,תולהק עשידיא

 תושר םעניא ןרעװ ןבעגעגרעביא לָאז ,םישרוי ןייק טזָאלעגרעביא טשינ
 םעד רַאפ קלָאפ ןשידיא ןופ טפַאשרעטערטרַאפ רעטנעקרענָא רעד ןופ
 .ןסַאמ עשידיא יד רַאפ לארשי-ץרא ןופ יובפיוא-רעטייוו

 דנַאלשטייד ןופ סעיצַארַאּפער יד זַא ,טרעדָאּפ סערגנַאק רעד 6

 עלַא רַאפ עיסנעּפ עכעלגנעל-סנבעל ןופ עמוס ַא ןסילשנייא ךיוא ןלָאז

 -עיצַארטנעצנָאק עשטייד ןופ ןדילַאוװניא ןוא קנַארק ןרָאװעג ןענעז סָאװ ןדיא

 | ,ןרעגָאל
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 רעד ייב טפַאשרעטערטרַאפ עשידיא ַא טרעדָאפ סערגנָאק רעד .?7
 .ןכערברַאפ-סגירק רַאפ עיסימָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 ןשידיא םעד ןופ גנונעקרענָא יד טרעדָאפ סערגנָאק רעד 88
 עשידיא עלַא ןופ ץנַאטנעזערּפער עכעלטכער יד סלַא טעטימָאק-לַארטנעצ

 .ענָאז רעשינַאקירעמַא ןוא רעשילגנע רעד ןיא עגנילטפעה ענזעעוועג
 ךָאנ ןטַאנָאמ ףניפ ,טנייה ךָאנ זַא ,טסעפ טלעטש סערגנָאק רעד 9

 "נוא טימ ןרידנָאּפסערָאק וצ זנוא רַאפ ךעלגעממוא זיא ,גנואיירפַאב רעד
 .עגַאל רעד ןופ גנורעדנע יד טרעדָאפ ןוא ,םיבורק ערעז

 רימ רעכלעוו טימ עדַאגירב עשידיא יד טסירגַאב סערגנָאק רעד 0
 רַאפ ןפמעק רימ ןלעוו ןעמַאזוצ .טסייג ןוא טולב ןיא ןדנוברַאפ ןענעז
 ,הנידמ עשידיא עשיטַארקָאמעד עיירפ ַא סלַא לארשי-ץרא

 -ענעג יד טלעטשעגוצ ןרעוו לָאז'ס זַא ,טסילשַאב סערגנָאק רעד 1

 ןביירשַאב טעװ סָאװ םודנַארָאמעמ ַא רעוַאהנזייא ןוא ירעמָאגטנָאמ ןלַאר
 ,ןשינעפרעדַאב ןוא עגַאל רעזנוא

 (1945 רעבָאטקָא 15 ,"עמיטש רעזנוא,)

 םיתמה תיחת

 ןגָאזנָא טמוק סָאװ ,בלַאװש עטשרע יד יו ,טניישרעד רעמונ רעקיטנייה רעד

 ןיא זַא ,טירש ןרעוװש ןטשרע םעד טכַאמעג ןבָאה רימ -- -- -- רעמוז םעד
 רוטַארעטיל טינ -- -- -- טרָאװ עשידיא עטשרע סָאד ןעניישרעד לָאז דלַאװנעכוב

 -סקלָאפ ןטימ .טרָאװ-סקלָאפ סָאד רָאנ ,ןקעװצַאב עבַאגסיױא רעזנוא טימ רימ ןליוו
 ,ןסעומשסיוא םיטניא ןוא טושּפ ךייא טימ ךיז ןוא ןעמוק ךייא וצ רימ ןליוו טרָאװ
 ...ייווצ םירבח יװ ןלייצרעד

 רעשידיא רעקידנעלקיװטנַא-יינ ַא ןופ בייהנָא רעד ןייז סע לָאז -- -- --

 רעשידיא רעד ןופ ןָאפ יד ןגָארט וצ ץלָאטש טימ ןייז יואר לָאז עכלעוו ,עסערּפ
 ,ןגַאלשרָאפ ,ווירב טימ --- --- -- טרָאװ-רעטעברַא ןשידיא ןעיירפ ןופ ןוא רוטלוק
 ענרעזַאק ,קָאלברעדניק :זנוא וצ ןדנעוו ךיז ןעמ ןָאק ןלַאירעטַאמ ערעדנַא ןוא
 ,22 רעמיצ ,6

 יד רָאפ גנוטייצ -- "םיתמה תיחת; ,עיצקַאדער רעד ןופ)

 ,1945 יַאמ 4 ,דלאװנעכוב ,ןרעגַאל יד ןיא ןדיא עטיירפאב
 (1 רעמונ

 לא א
24 

 רימ ןבָאה ךַאז ןייא .טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןבילבעג ,רימ ןענעז קיניײװ
 -נייא ךיז ןלעוװ רימ ןוא ! תונשקע :טנרעלעג ןרָאי עכעלרעדיוש יד ןיא רעבָא
 עלַא טימ ןוא ,ןריטנעמעצ סע ,ןעמענוצנעמַאזוצ יינספיוא ץלַא ידכב ,ןענשקע
 ןוא ןבעל רעזנוא ןעױבנעמַאזוצ ןבייהנָא ןעגנוגנערטשנָא עקיטסייג ןוא עשיזיפ
 רעביא ןופ סױרַא טמיווש סָאװ ,הבת ַא טימ ןעמוק רימ ....יינספיוא טלעוו
 ןבָאה סָאװ ,עטצעל יד רימ ןענעז .טולב ןופ לובמ ַא רעביא גרעב-טַארַארַא

 ןפיוא ןטרַאװ סָאװ ,ָאד ערעדנַא ךָאנ ןענעז רעדָא ,טּפעלשעגכרודַא ןבעל רעזנוא
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 עטשרע יד רימ ןקיש חנ רעשילביב רעד יװ ?ןרעזנוא ןכייצ-סנבעל ןטשרע

 קיצנייא ןייא ןייז שטָאכ לָאז ?ןעגנערב סורג ַא זנוא יז טעװ ...סױרַא ביוט

 ביוא !ןבעל ןשירפ ןוא ןגנוי ַא ןיא טנָאמרעד סָאװ ,םיוב םענירג ַא ןופ לטעלב

 טעװ ,רעבירָאפ זיא יירפ יד ןריּפשרעד םייב דיירפ ןופ טנעמָאמ רעטשרע רעד

 ןענעז רימ סָאװ בילוצ ןריּפשרעד ןופ דיירפ ערערָאלק עטכע יד ןעמוק רעבָא

 !ןבילבעג ןבעל

 זיא סע ןוא ,ןריולרַאפ ןבעל ןלַאמרָאנ ןטימ טקַאטנָאק םעד ןבָאה רימ ..;

 ענעדישרַאפ : ןסייוו רימ !ןעניפעג וצ רעדיוו םיא -- עבַאגפיוא ערעווש רעזנוא

 ןוא עשיזיפ ענעדישרַאפ : רָאלק ףיוא ןסייוו רימ ...ןענערב ,ןרעטַאמ ןגַארפ

 -רעגַאל ערעוװש יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ךיז ןבָאה ןטייקירעװש עשיגָאלָאכיסּפ

 ןופ ןענעק רימ ,ןעגנורעטישרעד יד ןסייוו רימ ...טּפעלקעגוצ זנוא וצ ןטייצ

 -רעווש ,ריא סָאװ ,טסַאל-חומ ןוא עבָארּפנװרענ עסיורג יד טיוה רענעגייא

 ,ךייא ןליו רימ -- -- -- ךיז ףיוא טגָארט ,רעדירב ןוא םירבח עטוואורפעג

 עכלעוו ןיא ,רעכעל ערעייא ןופ (ןפורסורַא) ןטסױװיטקַא ןוא ןטנַאלַאט עשידיא

 ...טציא זיב ןבילבעג ןקעטש ױזַא ןוא טרעדײלשעגנײרַא ןצעמע ןופ טנעז ריא

 ןוא טמוק !ףיוא טקעװ :ךייא וצ ןייז לַאשנרָאה רעזנוא סָאד לָאז !טציא זיב

 !טלעװ רעקידנגרָאמ רעיינ רעד ןיא ןזײרּפשנײרַא ןעמַאזוצ רימָאל

 (טרָאד ,=? גנוטייצ ַא סָאװרַאפ ,)
== 

 ןדיא-םיתמה-תיחת ,רימ

 ביולג ךיא ןוא טָאטש רעשטייד רעד ןופ ןסַאג יד ףיוא םורַא ייג ךיא ..}

 רעדילג עניימ ! ןבעל ןדיא ליפ ךָאנ ןוא ,בעל ךיא .טייקכעלקריוו רעד טינ טושּפ

 טימ .טשינ רעמ ןיוש טריטסיזקע טכַאמ עשיטסירעלטיה יד ןוא .ךיז ןגעווַאב

 טימ ואוו ,טרָא ןבלעז םעד ףיוא גנונעכיײצּפָא עסייוו-יולב יד ךיא גָארט ץלָאטש

 סדוד רעטּפַאלקשרַאפ ןוא רעטמעשרַאפ רעד ןעגנַאהעג טָאה קירוצ טַאנָאמ ַא

 ןייק ןוא ,דיא ַא ןיב ךיא ,טשינ ארומ ןייק םענייק רַאפ בָאה ךיא .ןרעטש

 -רעלטיה רעד ןופ רעדָא רענעמ-,ס ,ס יד ןופ ןריסַאּפ טשינ רימ ןָאק סטכעלש

 ףיוא ץַאלּפ ןכַאמ ןוא טיילעגנוי-רעלטיה עצלָאטש לָאמַא יד ,ייז ןעייג טָא .טנגוי

 רענַאקירעמַא ןטשרע םעד ןעזעג בָאה ךיא ןעוו ...ןדיא ,זנוא רַאפ סַאג רעד

 טציא !םיחישמ ערעזנוא .דניק ןיילק ַא יו ,טנייועצ ךיז ךיא בָאה ,רענלעז

 רעכלעוו ,שטנעמ ַא ןופ ןליוו-סנבעל רעד זיא סיורג יװ .ןבעל ןיוש רימ ןלעוו

 ...ןדיא:םיתמה-תיחת ,רימ .םוירָאטַאמערק ןיא טמיטשַאב זיא

 ,"עמיטש רעזנוא, ןיא ,ןַאמּפערט לואּפ ןופ "רצימה ןמ,)

 ןיא ןדיא עטיײרפַאב יד ןופ גנוטייצ עטריפַארגָאעמימ

 (1945 ינוי 12 ,ןעזלעב-ןעגרעב

 עשידיא ַא ןריזינַאגרָא טימ ןעמענרַאפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רימ ןעוו ..,

 "רָאפ טסנרע ךיז זנוא ןופ עסיוועג ןבָאה ,(ןעזלעב-ןעגרעב ייב) עללעצ ןיא לוש
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 ןבָאה רימ !ןעמעוו רַאפ ,ןעיוב וצ טלַאטשנַא ַאזַא ללכב טניול'ס יצ :טכַארט
 ַא ןּפַאלקוצנָא דרוסבַא ןַא טושּפ זיא'ס זַא ,רעדניק עשידיא קינייוו ױזַא ךָאד
 טינ ךיוא ןבָאה ,ןבילברַאפ ָאי ןענעז עכלעוו ,יד ןוא ."לוש עשידיא, :דליש
 ןטייקירעווש עלַא יד ףיוא טקוקעג טינ ןבָאה ,רעבָא ,רימ ...הרות וצ ּפָאק םעד
 "עג גנַאל ױזַא טָאה רעכלעוו ,לרעייפ ןשידיא ןטלַא םעד ןדנוצעגנָא קירוצ ןוא
 ןדעי .טקַאפ ַא לוש יד זיא גָאט ןקיטנייה םייב ןוא .קָאשטעּפירּפ ןפיוא טנערב

 סױרַא ךיז טסייר רעכלעוו ,ןוגינ-רדח ןוװָאברַאקס ןטלַא םעד ןעמ טרעה גָאט
 רעד .םורַא ןשטייד ןופ ןסַאג יד רעביא ךיז טגָארטעצ ןוא טנעוװ-לוש יד ןופ
 ןטַאנָאמ טימ ךָאנ ,ָאד טָאה רעכלעוו ,םזירעלטיה םעד טפמעקַאב טָאה בקעי לוק
 ...ןעמיוז עקיטולב ענייז טייזעג קירוצ

 (טרָאד)

 תוא ןשידיא םוצ טפַאשקנעב

 ,ןכנימ ןיא ןײגוצסױרַא ןָא טבייה ,עשידיא ַא ,עכעלטנכעוו ַא ,גנוטייצ ַא ...;
 "ביל יד טימ עקַאט טקורדעג גנוטיײצ-טַאלב ַא !גנוטייצ עשידיא ַא ,גנוטייצ ַא
 -תויתוא ערעייט ,ךעלתויתוא ענעדלָאג יד --- תויתוא עשידיא עקיטנַאקריפ ,עקיט
 ַא טימ ןדיא ןדעי ןעמוקעגפיוא תורוד ןוא תורוד ךרוד ןענעז עכלעוו ,ךעל
 ןוא תוא ןשידיא םוצ טפַאשקנעב יד טרעקַאלּפ שילעה ...שוק ןקידנענערב
 עקילייה יד ..,.ןטינשרַאפ ןוא ןרָאװעג טמוטשרַאפ םַאזיורג ױזַא זיא סָאװ ,טרָאװ
 ןרָאװעג טרעדיילשעג טנעה עקידאמט יד ןופ ,ערעזנוא עלַא יוװ ,ןענעז ןטעמרַאּפ

 רעבָא טינ -- טנערברַאפ םירפס תורצוא ענעטלעז ןוא עטסרעייט יד ,רעטייש ןיא
 יד טימ טָא ןוא !תויתוא עקידפושכ:קידרעייפ יד ,טסייג ןשידיא רעזנוא
 !גנוטייצ עשידיא ַא ,גנוטייצ ַא ,טַאלב ַא זנוא ייב ףיוא טנייש "תוחרוּפ תויתוא,

 רָאנ עקַאט !טבעלעגרעביא ןבָאה רימ ,ןבעל רימ זַא ,ןסיוו טלעוו ַא לָאז;

 רעבָא ,ענעסָאגעגּפָא טולב ןכייט טימ ,עטריניאור ןצנַאגניא ,ןלייטכורב ענרעזימ
 "! ןבעלרעביא -- ןוא ןבעל וצ רעטייוו ןליוו םענעסָאלשטנַא ןַא טימ

 ,ןכנימ ,"געװ רעזנוא, רעמונ ןטשרע ןיא ןַאלּפַאק .י)
 (1945 רעבָאטקָא 2

 ץיש פיל בק עי ןאטיּפַאק

 םיטילפ יד טפלעה עדַאגירב עשידיא יד

 טימ ןענעז ?ענעבילבעג-ןבעל יד ןרָאװעג סעװעטַארעג ןענעז ױזַא יו ...
 ןופ שוריג ןופ גָאט םעד טייז ,ןעגנַאגעגכרודַא ןענעז עלַא ? םיסנ ןעשעג ייז
 -רַאפ ןוא -סטעברַא ליפ ,גנואיײרפַאב ןופ גָאט םעד זיב טָאטש-םַאטשּפָא רעייז
 ןענַאטשעג ןענעז ייז ןופ טייהרעמ יד ןוא ,עּפָאריײא ץנַאג ןיא ןרעגָאל-סגנוטכינ
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 ןופ הגרדמ רעד וצ ןעגנַאגרעד ןיוש ןענעז ןוא םוירָאטַאמערק ןופ גערב ןפיוא
 ןוא) געט עקינייא טימ טקיטעּפשרַאפ ךיז ןוחצנ רעד טלָאװ .(' *ןַאמלוזומ, םעד

 טינ טנייה ןיוש ייז ןופ ליפ ןטלָאװ ,(גָאט ןייא טימ וליפַא ייז ןופ לייט ַא יבגל

 ,טביולגעג טינ עטעװעטַארעג יד ןבָאה גנואיײרפַאב רעד רַאפ גָאט ַא .טבעלעג
 -ַארעג ןרָאװעג ןענעז ליפ .טלעוו סטָאג ןופ טכיל סָאד ןעז ךָאנ ןלעװ ייז זַא

 -ַאר טלָאװעג ןבָאה ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ יד ןופ ןטנַאדנעמָאק יד לייוו ,טעוועט
 יד לייוו רעדָא ,ענעבילברַאפ יד ןבעל ןזָאל ןופ זיירּפ ןרַאפ ןבעל רעייז ןעוועט
 ןעגעז סָאװ יד ןטכינרַאפ וצ ןזיװַאב טינ ןבָאה ןוא ןפָאלטנַא ןענעז ןטנַאדנעמָאק
 יד ןופ שרַאמסיורָאפ ןקידנשַאררעביא םעד בילוצ ,תושר רעייז ןיא ןבילבעג

 ,ןקָאטשניר ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה םיטילּפ יד לייוו רעדָא ,ןעײמרַא עטריאילַא
 -יײרפַאב רעד טימ ןוא ,יינש טימ עטקעדַאב גרעב ןופ ןזלעפ ןיא ,רעבירג-ץומש
 -לעהַאב ענעדישרַאפ ערעייז ןופ סױרַא ייז ןענעז ךיירטסע ןוא ןרעייב ןופ גנוא
 טעװעטַארעג ןענעז עקינייו .ןרעגַאל ןיא טלמַאזעגפיונוצ ןרָאװעג ןוא ןשינעט
 ענעדישרַאפ ןופ רעירַא סלַא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ךרוד ןרָאװעג
 ,= ענעשעק רעייז ןיא ןטנעמוקָאד עטשלעפעג טימ רעדנעל

 .עּפָארײא ןופ רעפרעד ןוא טעטש יד ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה עקינייא
 רעד ףיוא .רעלעק ַא ןיא רָאי ןביז ןיוו ןיא ןטלַאהַאב ךיז טָאה יורפ עשידיא ןייא
 -עג 1945 יַאמ ןיא ךיא בָאה ךיירטסע ןיא טרופנעגַאלק ןיא עיצנַאטסדןַאבנזייא
 ,סנטסַאק-ץלָאה ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ עשידיא קיצניינ ןוא טכַא ןענופ
 סָאװ ,טשעּפַאדוב ןופ עלַא טעמכ .ריּפַאּפ ןקַאּפ רַאפ טנידעג לָאמַא ןבָאה סָאװ

 ,רעדיינש :רעקינכעט ןוא רעקרעװטנַאה ; 1944 לירּפַא ןיא ןזָאלרַאפ ןבָאה ייז

 -נוא רעד ןיא רעטעברַא-סגנַאװצ סלַא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רעסָאלש ,רעטסוש

 ןענעז ,ײמרַא רעשירַאגנוא רעד ןופ עיצַאלוטיּפַאק רעד טימ .ײמרַא רעשירַאג

 םוצ ,1945 ץרעמ ןט1 םעד טייל-.ס .ס עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טּפעלשרַאפ יז

 ,עיטניראק ןופ טָאטש-טּפיױה יד ,טרופנעגַאלק ןייק ןעמוקעגנָא ייז ןענעז ףוס

 יז ,ײמרַא רעטכַא רעד ךרוד ןרָאװעג טײרפַאב זיא טָאטש יד רעדייא גָאט ַא
 ןייק ןעמוקעגנָא ייז ןענעז ,1945 לירּפַא ןטרעפ םעד זַא ,טלייצרעד רימ ןבָאה
 "רעביא ןענעז סָאװ ,ןדיא עלַא זַא ,טגָאזעג ייז ןעמ טָאה טרָאד ןוא ,טנַאמדע
 ןעניפעג יעל ,רד ןוא רעלמיה לייוו ,ןרעװ טעגרהרעד ןלעוו ,זיירק ןיא ןבילבעג

 רעד טימ טריפעגרעביא ייז ןעמ טָאה ,קילג רעייז וצ .טנגעגמוא רעד ןיא ךיז
 -רעטנוא .ןרָאװעג טעװעטַארעג ייז ןענעז םורַא ױזַא ןוא טרופנעגַאלק ןייק ןַאב
 רעטנורעד ,ןרַאגנוא ןופ ןדיא ןּפורג ןענָאגַאװ ערעייז ןופ ןעזעג ייז ןבָאה סנגעוו

+ 

 ,טיוט ןופ לעװש רעד ףיוא ןיוש טייטש רע זַא ,טרעטַאמעגסיוא

 טָאה סָאװ ,ןידנעב ןופ לדיימ גנוי ַא ןענופעג ךיא בָאה גרעבמָאב טָאטש רעד ןיא (2

 טָאה ןוא עקלָאּפ עשירא סלַא טלעטשרַאפ ךיז טָאה יז ; ןרָאי-המחלמ עלַא ןילרעב ןיא טבעלעג
 ןופ ןיטסירק ַא ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא לָאמ ןייא .קירבַאפ-סגנוריגער ַא ןיא טרָאד טעברַאעג

 ,ךוס ריא ןקעלּפטנא טינ לָאז יז ידכ ןוא ,קנַאב לוש רעד ןופ עטרבח א סריא ,טָאטש ריא
 -טיורב ריא ןופ טפלעה א גָאט ןדעי ריא ןבעגּפָא ןגעװ ,ךַאמּפָא ןַא ריא טימ ןסָאלשעג יז טָאה

 .עיצַאר

 ױזַא ןיוש זיא סָאװ שטנעמ ַא ןָאגרַאשז-רעגַאל ןיא ןסייהעג טָאה "רענעמלוזומ, ַא (
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 ךרוד ןרָאװעג טּפעלשעג ןענעז סָאװ ,רעדניק עניילק ןוא ןעיורפ עטעקַאנ-בלַאה

 רעצעמע ןעוו .טרופנעגַאלק ןייק ןעבעל טָאטש רעד ןופ טייל-.ס .ס עשטייד
 ,רעטכעוו יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד רעדָא ןגָאלשרעד רע זיא ,ןענַאטשעגּפָא זיא

 ןיא ייס ןוא ןרעגַאל יד ןיא ייס ,סקירעיורט ַא רעייז ןעוועג זיא דליב סָאד
 ,טעטש יד

 ןפורעגנָא טכַאמ רעד ךרוד ןענעז ןרעגַאל יד ןיא ענעבילבעג-ןבעל יד
 -סיד;) *ץַאלּפ רעייז ןופ ןרָאװעג טלצרָאװעגסיױא ןענעז סָאװ ,ןענָאזרעּפ,, ןרָאװעג
 -ילדנעצ רעביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה "הכולמ; עקיזָאד יד .(?סנָאסרעּפ דסיעלּפ
 ןענעז ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ דלַאב .,דנַאלשטייד ןוא ךיירטסע ןיא ןרעגַאל רעק
 ןטיבעג עטריּפוקֶא ריפ יד ןופ ייווצ ןיא (' ןדיא טנזיוט טרעדנוה םורַא ןעוועג
 -נַארפ ןיא ,ןשילגנע םעד ןוא רענַאקירעמַא םעד : ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןיא
 -יזיוצנַארפ רעד ןופ גנואיצַאב יד .ןדיא 10,000 ייב ןעוועג ןענעז טיבעג ןשיזיוצ
 יז טָאה'מ ;ענייפ ַא רעייז ןעוועג זיא ענעבילבעג-ןבעל ערעזנוא וצ טכַאמ רעש
 טָאה'מ .םיבורק ערעייז ןכוז וצ ייז ןפלָאהעג ןוא ץכעוטנָא ןוא זייּפש ןבעגעג
 ,ךיירקנַארפ ןייק דנַאלשטייד ןופ ןיגוצרעבירַא ןעיורפ עשידיא ןפלָאהעג ךיוא

 ןדיא ענעבילבעג-ןבעל יד ןעמענפיוא טנעקעג טינ רימ ןבָאה טיבעג ןשיסור ןיא
 ןוא ןרעגַאל יד ןסָאלשעג ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ דלַאב ,ללכב ןבָאה ןסור יד
 -רעד טינ ךיוא זנוא טָאה ןעמ .רעדנעל ערעייז וצ עטיײרפַאב יד טרעקעגקירוצ
 , ,טיבעג ןקיזָאד ןיא ןעמוקוצניײרַא טביול

 ןעזסיוא רעייז טיול ,ןענעז טיבעג ןשיטירב ןוא רענַאקירעמַא ןיא ןרעגַאל יד

 -רַאפ ןעוועג ןענעז סע ואוו ,ןרעגַאל ענעי וצ ךעלנע ןעוועג ,םישזער-סנבעל ןוא
 ,טכַאמ-רעלטיה רעד ןופ טייצ רעד ןיא רעדירב עטקינײּפעג ערעזנוא טרַאּפש
 ענעבילבעגרעביא ערעזנוא טימ טריפעגפיוא טינ ךיז ןבָאה *רעיײרפַאב, יד ןוא

 ןעז טלָאװעג רָאנ ,ןוחצנ ןוא גירק ןיא רענטרַאּפ ַא זיא סָאװ ,קלָאפ ַא טימ יו

 עּפָאריײא ןיא ךיז ןבָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ .?עטלצרָאװעגסיױא}, זיולב ייז ןיא
 עדמערפ ןופ בר-ברע ןַא ,?עטלצרָאװעגסיױא; ןָאילימ ןבלַאה ַא טימ סקעז ןענופעג

 -לעפ ענעדישרַאפ ןופ ןוא רעדנעל קיצנַאװצ ןוא ןייא ןופ *רעטעברַא-סגנַאװצ;
 ןופ ןבירטרַאפ ןשטייד יד יז ןבָאה ,דנַאנַאכָאנ רָאי ףניפ ןופ ךשמ ןיא .רעק
 ןטעברַא וצ ןעגנואווצעג ייז ןבָאה ןוא תוחּפשמ ערעייז ןופ ןוא דנַאלרעטָאפ רעייז
 -ָאיצַאנ עסיורג ןיא טרירטנעצנָאק ייז ןבָאה ןטכַאמ-עיצַאּפוקָא יד .ךרּפ-תדובע
 ןסור רַאפ ,ןשיטַאל רַאפ ,ןקַאלָאּפ רַאפ ןרעגַאל :ןרעגַאל-סגנַאגרעביא עלַאנ

 ,ןעוועג ןַאד זיא עּפָארײא רעשיצַאנ רעצנַאג רעד ןופ ןעזסיוא רעד ןוא ; וו .ַא .א
 ןענָאילימ טעיָארעג ןבָאה סע ואוו ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןקיזיר ַא ןופ יװ

 טריפעגרעבירַא עדמערפ יד ןענעז ןרעגַאל ענעי ןופ ןוא ;ןטעלעקס-ןשטנעמ
 יד ןיא טריפעגניירַא ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד ,דנַאלרעטָאפ רעייז וצ ןרָאװעג
 ןופ ןדיא יד .,רעדנעל-םַאטשּפָא ערעייז טיול ,ןדיא יד ךיוא ןרעגַאל עקיזָאד

 ןופ ןײגסױרַא םעד ןוא ,חרזמ ןופ ןדיא ןופ םָארטש ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד טימ (3
 ךיוא טכיירגרעד יז טָאה זייװנטייצ .טרעדנעעג לָאצ רעייז ךיז טָאה ,ןרעגַאל יד ןופ ןדיא יד
 | ,טנזיוט טרעדנוה ייוװצ וצ
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 ןרַאגנוא ןופ ןדיא יד ,רעגַאל ןשיליוּפ ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא ןענעז ןליוּפ
 יד .ןדיא יד וצ האנש ַא טנערבעג טרָאד טָאה םייוג יד ןופ ץרַאה ןיא .המודכו
 ןעוועג .סיצַאנ עשטייד יד ןופ ןענַאטשעגּפָא טינ תועשר רעייז ןיא ןענעז םייוג
 רעייז וצ ךיז ןרעקקירוצ טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ יד ןשיווצ לעיצעּפס ,ייז ןשיווצ
 ןשטייד יד ןיא ןסָאלשעגנָא ןליוו ןטוג ןופ ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ,דנַאלרעטָאפ
 ייס ןוא ןדיא ןופ ביור םעד עגונב ייס טכענק עיירט ערעייז ןעוועג ןענעז ןוא
 טימ ןגיטשעגרעביא ןבָאה ייז ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענעז סע ןוא ,תוחיצר עגונב
 יד טימ ןעמַאזוצ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,אפוג ןשטייד יד תוירזכא רעייז
 דיא ַא זיא גרעבנערינ ןיא רעגַאל ןשיליוּפ םעד ןיא .ןשטייד עקידנטערטּפָא

 רַאפ טכַאקעגּפָא טָאה רע לייוו ,ןקַאלָאּפ םינכש ענייז ךרוד ןרָאװעג ןגָאלשעצ
 זיא סָאװ ,טסעמרַאפ-לָאבטופ םעד ןיא .עזורוקוק לסיבַא רעמיצ ןייז ןיא ךיז
 םעד ןעזלעב-ןעגרעב רעגַאל ןיא ןקַאלָאּפ ןוא ןדיא ןשיווצ ןרָאװעג טנדרָאעגניײא

 ןופ טכַא ןכָאטשעג ןוא ןדיא יד טריקַאטַא ןקַאלָאּפ יד ןבָאה ,1945 יַאמ ןטפניפ
 טריקַאטַא ײצילָאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ רעדילגטימ טרָאד ןבָאה גָאט ןבלעזמעד ,ייז

 ןשיווצ ,םיא ןיא ןסָאשעג ןוא קַארַאב ןרעביא הנוממ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןדיא ַא
 טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ ,לַארּפַאק רעשילױּפ ַא ןעוועג זיא עקידנריקַאטַא יד

 -געזָאר ףסוי ,ָאקמיב ,רד :רעגַאל ןופ רעריפ יד ףיוא לַאפנָא ןקידרעירפ ַא ןיא
 עקינייא ךָאנ רעבָא ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא לַארּפַאק רעד .,םיײהלַאװ ןוא טפַאז
 ךיז טָאה רע ןוא טעברַא ןייז וצ טרעקעגקירוצ ןוא טײרפַאב םיא ןעמ טָאה געט
 ןטנַאיצילָאּפ עשיליוּפ יד .,קַארַאב ןופ טּפיױה ןפיוא יירעסיש רעד ןיא טקילײטַאב
 טריפעגסיוא טינ ןבָאה ייז ןעוו ךיוא ,רעוועג רעייז ךיז טימ ןגָארטעג ןבָאה
 ןייק ןבעגעג טינ ןעמ טָאה ןטנַאיצילָאּפ עשידיא יד רעבָא ,ןבַאגפיוא ערעייז

 -רַאפ ערעייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טרירטנעצנָאק ןענעז עטגלָאפרַאפ יד .רעוועג
 יד ,ןרַאגנוא יד .רעקירדרעטנוא ערעייז טימ ןעמַאזצ ענעטילעג יד ,רעגלָאפ

 רעביא טעוועקעידזיא ךיז ןוא טקידײלַאב ייז ןבָאה ,ןדיא יד ןופ טָאּפשעג ןוא
 ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןופ לוגליג רעיינ ַא . , , יז

 ענײמעגלַא יד ןיא ןדיא יד ןריפניירַא ןופ טַאטלוזער רעטכעלש רעדנַא ןַא

 ןיא ןדיא ןייק ןעוועג טינ ןַאד ןענעז לעיציפָא סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ןרעגַאל
 -שטייד ןוא ךיירטסע ןיא ןרעגַאל יד ןיא ךוזַאב ןטשרע רעזנוא תעב .דנַאלשטייד
 סָאװ ,םינמיס םוש ןייק ךעלרעסיוא ןעזעג טינ רימ ןבָאה ,1945 ינוי ןיא ,דנַאל
 ,םיטילּפ עשידיא ךיז ןעניפעג ןרעגַאל יד ןיא זַא ,םעד ןגעוו ןגָאז תודע ןלָאז
 ,רעגַאל ןסיורג ַא רעביא טייצ עסיוועג ַא ןעײרדמורַא זייוונטייצ ךיז ןגעלפ רימ
 טוואורּפעג ןבָאה רימ .דיא ןייא ןליפַא ןעניפעג וצ ןעגנולעג טינ זנוא זיא סע ןוא
 לסיבַא "דושח; ןעוװעג ןענעז רעמינּפ ערעייז סָאװ ,ייז ןופ עקינייא וצ ןייגוצ
 ןוא ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה ענעי רעבָא ,"םולש ,, ייז ןגָאז וצ ןוא עשידיא יװ
 רעגַאל ןסיורג ןופ ןטמַא יד ןיא ןשינעפױלמורַא עגנַאל ךָאנ ,טרעפטנעעג טינ
 ןעמ .טילּפ ןשידיא ַא ןכוז וצ ןיטמַאַאב ַא זנוא טימ סױרַא זיא ,גרעבנערינ ןיא
 ,הנקז ַא טגיואוועג טָאה סע ואוו ,רעמיצ םעניילק ַא ןיא טריפעגניירַא זנוא טָאה
 עכעלקערש ןוא ןדייל עסיורג יד ןגעװ טגָאזעג תודע טָאה םינּפ ריא סָאװ
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 ןטַאדלָאס ,ןעזרעד זנוא טָאה יז זַא .טכַאמעגכרודַא טָאה יז סָאװ ,ןרַאמשָאק
 -רַאפ ןוא סעכ ןופ גנוגעווַאב ענדָאמ ַא טכַאמעג יז טָאה ,ןרידנומ ןיא ןָאטעגנָא
 ןבָאה רימ יו ,םעדכָאנ טשרע .ןקָארשעגרעביא זנוא טָאה סָאװ ,גנוקידייט
 ןטַאדלָאס עשידיא ןענעז רימ זַא ,ריא טרעלקרעד ןוא שידיא טדערעג ריא טימ
 עשיכיירטסע ייווצ ןיא ,זנוא וצ ןענעקרעד טזָאלעג ךיז יז טָאה ,לארשי-ץרא ןופ

 ךשמ ןיא ןדיא טכיל טימ טכוזעג ךיא ןבָאה ,עיריטש ןוא עיטניראק ,ןזיירק
 ןַאד ןבָאה סָאװ ,ןטיבעג ייווצ עקיזָאד יד ןיא ,1945 יַאמ ןיא געט עקינייא ןופ

 ערעדנַא ןוא ןטַאָארק ,רענעוװָאלס עטלצרָאװעגסױא טנזיֹוט קיצכַא ייב טלייצעג
 זיא ,(רענעילַאטיא ןוא ןסורסייוו ,ןזיוצנַארפ ,ןקַאלָאּפ ,ןכירג ,ןרַאגנוא) רעקלעפ
 ץנעיל ,טרופנעגַאלק ןיא ןדיא לפייה ַא רָאנ טרירטסיגעררַאפ ןעוועג לעיציפָא

 טינ ןוא ןכָאװ יירד ןָאיַאר רעגרובצלַאז ןיא טעברַאעג ןבָאה רימ ,לעטיּפס ןוא
 לייוו ,הביבס רענעי ןיא ןדיא רעטרעדנוה ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו טסואוועג
 ,לג .ד .א ןרָאגנוא ,ןקַאלָאּפ ,רענעילַאטיא סלַא טרירטסיגער ןעוועג ןענעז ייז

 ייז רָאנ ,לקניוו רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טמיטשַאב טשינ זיא ןדיא יד רַאפ ןוא
 -םַאטשּפָא ערעייז טיול ,םיטילּפ עלַא ןשיװצ ןרָאװעג ןעגנולשעגנייא ןענעז
 ,+ תולג רעיינ ַא .רעדנעל

 ןעײמרַא עטריאילַא יד ןופ ןטסידנַאגַאּפָארּפ יד ןוא ןטסילַאנרושז יד ךיוא
 "לעפ יד ןשיווצ דיא ןעמָאנ םעד טרָאװ ןייא ןייק טימ ןליפַא טנָאמרעד טינ ןבָאה
 ןוא ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ ,ןרעגַאל יד ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ רעק

 רַאפ ןרָאװעג טיױטעג ןענעז סָאװ ,רעקלעפ יד ןופ המישר רעד ןיא טינ ךיוא
 -סגנורעלקפיוא ןבעגעגסױרַא טָאה טכַאמ עשירעטילימ יד .גנואיירפַאב רעד
 ןרעגַאל-טיוט יד ןיא ןרָאװעג ןָאטעגּפָא זיא סָאװ ,ליורג םעד ןגעוו ןרושָארב
 עטיט טימ לופ ןעוועג ןרעגַאל יד ךָאנ ןענעז גנואיירפַאב רעד ךָאנ ךיילג
 ,לקניוו ןדעי ןופ ןגירשעגסױרַא ןבָאה םייוניע יד ןופ ןקערש יד ןוא ,סרעּפרעק
 רעבָא ,ליורג ןטבעלעגרעביא םעד ןבײרשַאב וצ ןטעבעג ןבָאה עטריאילַא יד
 ןגעװ .ןעמָאנ רעזנוא ןרָאװעג טנָאמרעד טינ זיא טרָאװ ןייא ןייק טימ וליפַא
 ךרוד ןרָאװעג טיײרפַאב זיא סע ןעוו גָאט ןיא זַא ,ןבירשעג ןעמ טָאה דלַאװנעכוב
 טנזיױט 21 ןרָאװעג ןענופעג טרָאד ןענעז ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעטירד רעד
 ןכעשט .,ןרָאגנוא ,ןװַאלסָאגוי ,רענעילַאטיא ,ןקַאלָאּפ ,ןזיוצנַארפ ,ןסור ,ןשטייד
 ,ןרָאװעג טנָאמרעד טינ טרָאד ןענעז ןדיא רעבָא ; רענעמור ןוא

 ,רעוועג ןייז טגײלעגקעװַא טָאה .ס .ס ןופ ןַאמ רעד .הרצ ַא ךָאנ ןעוועג זיא'ס
 ןענעז ,ס .ס יד טימ ןרָאטַארָאבַאלָאק-טײלכַאװ יד ןוא םיוצ-ןטָארד רעד רעבָא
 ילייד, ןופ רעביירש ַא .ןרעגַאל יד ןופ ןרעיוט יד ןופ ןרָאװעג טרעטייוורעד טינ
 ןופ ,ןטסידַאס עשיצַאנ 1945 רעבמעטּפעס ןטשרע םעד ןעזעג טָאה *סערּפסקע

 יד רעביא הנוממ רעד ןעװעג זיא סָאװ ,רעציפָא-בַאטש רענַאקירעמַא רערעכעה א 64
 .גנונעדרָא רעד טָא ןופ הביס יד ןעװעג "ריבסמ, זנוא טָאה ןרעייב ןיא *עטלצרָאװעגסיױוא,

 ןענַאװ ןופ ,דנַאל םוצ יײז ןרעהעג רעבירעד ןוא עטקעס עזעיגילער א ויולב ןענעז ןדיא יד

 ןדיא יד זַא ,הנעט רעזנוא ףיוא .לובמ ןרַאפ ןופ הרות:עיצַאלימיסַא עטלַא יד .ןעמַאטש יז

 יז ןבָאה סָאװרַאפ ָאט -- קלָאפ סלַא ןרעלטיה ךרוד טקיטשרעד ןוא טנערברַאפ ןרָאװעג ןענעז
 ,רעפטנע ןייק ןעמוקעג טינ זיא -- ןוחצנ ןכָאנ קלָאפ ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא
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 -סגירק יד ןופ תומישר יד ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגנײרַא יואר ןענעז סָאװ ענעי
 ןסיוועג ַא ןופ רעמיצ ןיא .ןרעגַאל ןופ עטמַאַאב סלַא ןטעברַא ייז יו ,רעכערברַאפ
 ענעדלָאג ענעסירעגסיױרַא טנזיוט יירד ןענופעג ןעמ טָאה רעגַאל ַא ןופ רעריפנָא
 טרישזַאגנַא ןרָאװעג ןוא ןרידנומ ערעייז ןָאטעגסיױא ןבָאה םיחצור יד .רענייצ
 ,טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד ןופ

 -ײרפַאב רעד ךָאנ םישדח ייווצ ,1945 ינוי ןיא ייז וצ ןעמוקעג ןענעז רימ

 -ּפָא ןוא טלײטעגּפָא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענעז ייז ןוא ,ןרעגַאל-ןטיוט יד ןופ גנוא

 ןיא .רעסעלש ןוא רעיוט ,טָארד רעטניה ןסָאלשרַאפ ,טלעוו רעד ןופ ןסירעג
 רעקיטליגכײלג רעד -- רעיוט םייב ,אנוש רעשטייד רעד ןעוועג זיא ןסיורד
 -גריזילַארַאּפ ןוא רעקידנסערפעצ ַא -- קינייװעניא ןוא טַאדלָאס רענַאקירעמַא

 ,שואי רעקיד
 ,ענעבילבעג ןבעל ערעזנוא ןפָארטעג ןַאד טָאה סָאװ ,הרצ עטסערג יד

 סע סָאװ ןוא ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא
 "רעביא ןוא רקפה ןעוועג ןענעז ייז ,ייז טימ ןָאט וצ "רעיירפַאב, ערעייז ןטכַארט
 ,לרוג םענעגייא רעייז ןזָאלעג

 .תורצ *עניילק, ךיוא ןעוועג ןענעז ,הרצ רעסיורג רעד-טָא וצ בָאגוצ סלַא

 ןרעגַאל ןעועג .רעטכעלש ַא ןעוועג זיא גנורענרעד רעד ןופ בצמ רעד
 סעירָאלַאק 700 זיולב ןעמוקַאב טָאה דיא רעד ואוו ,גרובצלַאז ןופ ןָאיַאר ןיא
 700 יד עגונב ךיוא ןוא .עיצַאר-זייּפש עלעיציפָא ןייז ,2,000 טָאטשנָא גָאט ַא
 עשטייד יד ןופ דסח ןפיוא טלעטשעגסיוא ןעוװעג ןדיא יד ןענעז סעירָאלַאק
 ןופ ןטיונ יד ןגרָאזַאב וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטעטילַאּפיצינומ
 ןופ זיּפש ערעסעב ַא ןעמוקַאב טָאה שטייד רעד .ןדיא ענעבילבעגרעביא יד
 עכַאװש 120 ןעוװעג ןענעז סע ואוו ,טרא רעגַאל ןיא .תונברק עשידיא ענייז
 עטרַאה ךעלקערב ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז ,רעדניק עשידיא עקירעגנוה ןוא
 ,רעטוּפ עלעפעל בלַאה ַא ןוא טיורב

 יד ןיא טייקטכידעג יד .עטכעלש ןעוװועג ןענעז ןעגנוגנידַאב-ןיואוו יד
 וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענעז ןַאמ 50-40 .עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא ןרעגַאל
 ןָא ,עגָאלדָאּפ רעטלַאק רעד ףיױא לייט םוצ ,רעמיצ םעניילק ןייא ןיא ןפָאלש
 -סדנַאל רעגַאל ןיא זיולב .ס .ס יד ןופ טפַאשרעה רעד תעב יוװ ,קינעש-יורטש ַא

 טלָאװעג טינ ןבָאה רענַאקירעמַא יד ןוא ,ןטעב רעטנזיוט טלעפעג ןבָאה גרעב
 ,ןשטייד יד ןופ ןטעב ןוא תוריד ןריזיווקער

 יד ,קיטירק רעדעי ןופ רעקירעדינ ןעועג ןענעז םיאנת ערַאטינַאס יד
 -סיוא יד ןוא םעד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא טינ ןבָאה ןרעגַאל יד ןופ ןטנַאדנעמָאק
 ןופ טייקנייר רעד ןגעוו טגרָאזעג טינ ןבָאה ןדיא ענעכָארבעצ ןוא עטרעטַאמעג
 -קערש ַא ןענופעג ךיא בָאה ,לשמל ,ךיירטסע ןיא עעזנעביא רעגַאל ןיא .רעגַאל

 תמחמ טיוט ןופ לעװש רעד ףיוא ןעוועג ןענעז ןטסירעגַאל יד ;ץומש עכעל

 טימ "טקיטפעשַאב? ןעוועג זיא טנַאדנעמָאק רעד ןוא טייקדימ ןוא טײקכַאװש
 ,סנגינעגרַאפ ןכוז

 ןדיא יד .רעטניוו ןיא סרעדנוזַאב ,טכעלש ןעוועג זיא בצמ-סגנודיילק רעד
 עבלעז יד טכַאמ רענַאקירעמַא רעד רעטנוא ןגָארטעג ןבָאה ןרעגַאל יד ןופ
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 םישזער ןשיצַאנ ןופ טייצ רעד ןיא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,םידגב-ןטנַאטסערַא
 ,ריא ףיוא רעפיצ רעטקורדעגּפָא ןַא טימ ןסַאּפ ןיא עמַאשזדיּפ עטושּפ ַא --

 רַאפ רעזייה ןקנַארק ןייק טלעטשעגפיוא טינ טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד
 ןענעז ןוא טיוט ןופ לגענ יד ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,עקנַארק עשידיא ליפ יד
 ןבעגעג טינ זיא עקנַארק יד .סנ ךרדב ןרָאװעג טעװעטַארעגסױרַא ייז ןופ
 ,רד .בוט לכ ןופ ןסָאנעג ןבָאה ןשטייד יד ןוא .ןייוו לסיב ןייק וליפַא ןרָאװעג
 ריטסַאנָאמ ןיא טעדנירגעג טָאה ,ענווָאק ןופ רָאטקָאד רעשידיא ַא ,גרעבנירג
 -עיצַאּפוקָא רענַאקירעמַא יד ןוא ,ןדיא 750 רַאפ לָאטיּפש ַא ,ןכנימ ייב ,ןעיליטַא .טס
 .געו ןפיוא ןטייקירעוװש םיא טלעטשעג ןוא ןפלָאהעג טינ םיא ןבָאה ןענַאגרָא
 סָאװ ןדייל עסיורג יד ץָארט טָאה ,ןַאמ רעטנכייצעגסיוא רעקיזָאד רעד רעבָא
 טימ לָאטיּפש םעד ןריפנָא ןוא ןדנירג וצ טומ טַאהעג ,טכַאמעגכרוד טָאה רע
 -רעביא טימ עטעדנואוורַאפ יד טימ ךיז ןייז לּפטמ ןוא תוחוכ ענעגייא ענייז
 ןדיא ליפ ןבעל םייב ןטלַאהרעד טָאה רע .עביל ןוא טייקנבעג

 ענעבילבעגרעביא יד .ןרעגַאל יד ןיא ןעוועג טינ זיא טסניד-טסָאּפ ןייק
 ערעייז טימ גנודניברַאפ ןוא טקַאטנָאק ןדעי ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג ןענעז ןדיא
 -ַארעג ןייא ןוא .עילימַאפ ןייז טכוזעג טָאה רעטעװעטַארעג רעדעי .םיבורק
 ןקיזָאד ןופ רעטקַארַאכ םעד טקירדעגסיוא ץַאז ןצרוק ַא ןיא טָאה רעטעוועט
 -עטַארעג ןעוועג *7 ןפָאה וצ ןעמעוו ףיוא ןַארַאפ זיא'ס יצ ,ןסיוו ליוו'כ, : ןכוז
 -נגלָאפ בילוצ ,םיבורק ערעייז ןופ לרוג םעד ןסיוו טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,עטעוו
 ָאד זיא סע ןעמעוװ ךָאנ .'ןובשח-טולב' םעד ןסיוו ןליוו רימ, :ויטָאמ ןקיד
 טינ ןַאד ןענעז ןעלטימ-טרָאּפסנַארט עליוויצ ןייק לייוו ןוא .?'שידק' ןגָאז וצ
 זיא ךַאװ עטנפָאװַאב ַא ;ןעװעג טינ זיא גנוגעװַאב ןופ טייהיירפ ןייק ;ןעוועג
 -עגרעביא יד ןליפ וצ ןבעגעג טָאה ןוא ןרעגַאל יד ןופ רעיוט ןיא ןענַאטשעג

 30 ןופ קחרמ ַא ןײגרעבירַא וליפַא ;ןטנַאטסערַא ןייז ןופ םעט םעד ענעבילב
 םעד ןרָאװעג טביולרעד טינ זיא ,הלוח ןטנעָאנ ַא ןכוזַאב וצ ידכ ,רעטעמַאליק

 רעלעיצעפס ַא ןָא ןייגכרוד טינ רָאט ןעמ סָאװ ,ןצענערג ערעווש ; ?ןטיירפַאב;
 ןיא) ןטיבעג-עיצַאּפוקָא ענעדישרַאפ יד ןשיװצ ןעוועג ןענעז ,שינעביולרעד

 ;(ןעמוקוצניײרַא ןעוועג ךעלגעמ טינ ןפוא םושב זיא טיבעג-עיצַאּפוקָא ןשיסור
 ;דנַאלשטייד ןייק רָאפנײרַא רעד ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא סעיצַאגעלעד עשידיא
 ןיא ענעבילבעגרעביא יד ןופ לרוג ןגעוו ןגערפ וצ ןעמעוו ןעוועג טינ זיא סע
 טריסערעטניא טינ ךיז ןבָאה ןרעגַאל יד ןופ ןטנַאדנעמָאק יד ;ןרעגַאל ערעדנַא יד
 רעגַאל ןייא ןיא ןדיא עטעװעטַארעג יד ןבָאה --- ?ןטייקיניילק, עכלעזַא טימ

 ןקיאייברעד ַא ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ ,םיבורק ערעייז ןגעוו טסואוועג טינ
 ןיא ךיוא ןדיא ןבילבעגרעביא ןענעז סע יצ ,טסואוועג טינ ןבָאה ייז ; רעגַאל
 ללכב זיא סע ביוא ןוא ענעבילבעגרעביא יד ןענעז רעוו ןוא ןרעגַאל ערעדנַא

 עטצעל יד רָאנ ןיוש ןענעז סָאד זַא ,רעדָא ,זיא סע ןעמעוו ףיוא ןטרַאװ וצ ןַארַאפ
 .טלעוו רעשידיא רעד ןיא םידיחי ענעבילבעגרעביא

 -ַאל ליפ ןיא ,גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ןבָאה ,םעלַא םעד ןופ טַאטלוזער סלַא

 ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,עטעװעטַארעג יד ןופ תוחוכ יד ןכָארבעגנייא ךיז ,ןרעג
 טָאה סָאװ ,ןעזלעב"ןעגרעב ןיא ,ןדייל ןרָאי ליפ ערעייז ןופ ךשמב טּפעשעגסיױא
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 םישדח ,טייקכעלברעטש יד זיא ,גנוריפנָא רעשיטירב רעד רעטנוא ןענופעג ךיז
 ןוא ןדיא עטעװעטַארעג יד ןשיװצ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ
 -רעד:תוחוכ ןוא ןטײקנַארק ,רעגנוה בילוצ ,ןלָאצ עסיורג וצ טכיירגרעד טָאה
 ןענופעג רימ ןבָאה ,לָאמ ןטשרע םעד ןיהַא ןירַא ןענעז רימ ןעוו .גנוּפעש
 זילב ןעוועג טרָאד ןענעז 1945 רעבמעטּפעס ןיא ,ןדיא טנזיוט קיצנַאוװצ
 ךיז טָאה לייט ַא) .טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןברָאטשעג ןענעז ליפ .טנזיוט ףלע
 -עמַא ןיא ןפָאלטנַא זיא לייט ַא ןוא רעדנעל-סטרובעג ערעייז ןיא טרעקעגקירוצ

 ןיא .הּפרח:רעגנוה רעשיטירב רעד ןופ ןפױלטנַא וצ ידכ ,טיבעג רענַאקיר
 קיצכַא 1943 רעבמעצעד ןיא טקיטפעשַאב טָאה סָאװ ,רעגַאל-ןעיורפ ַא ,ףָאהטוטש

 -עג גנואיירפַאב רעד ייב טָאה ןוא ,עּפָארײא-חרזמ ןופ ןעיורפ עשידיא טנזיוט
 רעד ךָאנ ןברָאטשעג ןעיורפ טרעדנוה ןענעז ,טרעדנוה ףניפ טנזיוט רָאנ טָאה
 ,גנואיירפַאב

 יד דצמ תופידר ןוא תושיגנ וצ טבעלרעד ךיז ךיוא ןבָאה עטעװעטַארעג יד

 ,עטערקנָאק ןַארַאפ .ןשטייד יד דצמ ךיוא יו ,רעדנעלגנע ןוא רענַאקירעמַא
 רעייז ךָאנ ןרעגַאל יד ןיא ןדיא ןקירדרעטנוא ןופ ןטקַאפ עלופקיטייוו ןוא ערעווש
 -עידזיא ןופ ןלַאפ יד ןופ המישר עצרוק ַא ןעגנערב ָאד לעװ ךיא .גנואיירפַאב
 ןופ טכַאנייב ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ןענעז ןדיא ייווצ :ןדיא רעביא ךיז ןעוועק
 ןענַאטשעג ןענעז ייז תעב ,עיצַאּפוקָא רענַאקירעמַא רעד ןופ טיבעג ןיא ןעזיד ץוביק

 יד זַא ,רעכיז ןעוועג טעמכ ןענעז ץוביק ןופ ןדיא יד .ץוביק ןופ ךַאװ רעד ףיוא
 םעד ןירגיט ךייט יױיא ןעקנורטרעד ייז ןוא ןדיא ייווצ יד טּפַאכעג ןבָאה ןשטייד
 "עז גרעבסדנַאל ןיא רעגַאל םייב .גנואיירפַאב רעייז ךָאנ רָאי ַא ,1946 לירּפַא ןט8
 סקעז טעדרָאמרעד ןבָאה ןשטייד זַא ,גנַאלק ןבילוצ תומוהמ ןכָארבעגסיױא ןענ
 ןוא ,ןָאזרעּפ ייווצ ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז תומוהמ ענעי ןיא .רעדניק עשידיא

 א ןרָאװעג טגײלעגפױרַא זיא רעגַאל ןפיוא .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענעז ריפ

 ןרָאװעג טשרעהַאב ןענעז רעגַאל םענעי ןיא עטלצרָאװעגסיױא עלַא ,"ויפריוק,
 ןעמ טרעיול גנואיײרפַאב רעייז ךָאנ רָאי ַא סָאװ ,גנומיטש-עיסערּפעד ַא ךרוד
 ןיא רעכיז ןציז רעקיניּפ ןוא םיחצור ערעייז ןוא ,טולב רעייז ףיוא ךָאנ
 ײמרַא רענַאקירעמַא יד .בוט לכ ןופ האנה ןבָאה ןוא רעפרעד ןוא טעטש ערעייז
 עשידיא ואוו ,לוש ַא טלגנירעגמורַא ןרעיב ןיא םאח טָאטש םעד ןיא טָאה
 יד טריפעגסױרַא ,גנַאזעג ןוא קיטסַאנמיג טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה רעדניק

 -עג ןעװעג ןענעז ןסקיב יד ןופ ןרער יד ןעוו ,ייז טריפעגקעווַא ןוא ךעלגניא

 רעביא ןעגנַאגעג ןענעז ייז ןעוו ,הסיפת רעד ןופ רעיוט םוצ ,ייז ףיוא טעטכיר
 ןיא .ייז ןופ טָאּפשעגּפָא ןוא ןשטייד טלמַאזעג ייז םורַא ךיז ןבָאה ,ןסַאג יד
 ןוא ןדיא ייווצ טריקַאטַא ןטַאדלָאס רענַאקירעמַא ןבָאה טָאטש רעבלעז רעד
 -עג יײצילָאּפ עשטייד יד טָאה טָאטש רעבלעז רעד ןיא .תומוהמ ןפורעגסױרַא
 טינ טָאה יז זַא ,עגַאלקנָא רעד רעטנוא לדיימ שידיא ַא ןריטסערַא וצ טרעדָאפ
 ןענעז ייז ןופ ייווצ רעבָא ,טקידיײטרַאפ יז ןבָאה ןדיא יד .ןטנעמוקָאד עקיטיונ יד
 טָאטש רעבלעז רעד ןיא .ץנעוורעטניא רעקיזָאד רעד רַאפ טריטסערַא ןרָאװעג
 -עגנָא זיא סע .ןשטייד ךרוד ןרָאװעג טריקַאטַא ןדיא טכַא ןופ עפורג ַא זיא
 דיא ןייא ןדיא יד טריטסערַא טָאה ןוא ךַאוװ-יײצילָאּפ רענַאקירעמַא ןַא ןעמוק
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 ענייז ןופ רעגניפ ייווצ ןריולרַאפ טָאה ןוא ןסָאש ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג זיא
 ןגעו עטעװעטַארעג יד ןייז עידומ טוװאורּפעג טָאה סָאװ ,דיא רעטייווצ ַא .סיפ
 רעד ןיא .םישדח טכַא ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,םענעמוקעגרָאפ םעד
 יד ןעו ,רעטַאעט םייב תומוהמ ןכָארבעגסױא ןענעז ןזיוהטארפלאוו טָאטש

 גרעבסדנַאל ןיא ,"גנונדרָא יד ןטיהּפָא; טלָאװעג ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עשטייד
 רעד ןיא .ןקז ןשידיא ַא דרָאב םייב ןגיוצעג טַאדלָאס רענַאקירעמַא ןַא טָאה
 ןופ שארב ןענַאטשעג רעיימ ןיטרַאמ רעטסיימרעגריב רעד זיא ןעגנימרעבָא טָאטש
 "עג טייהנייא יד זיא ץרעמ ןט28 םעד .טייהנייא רעשידרערעטנוא רעשטייד ַא

 גנַאלקעג ןוא רעטיימורט ַא ןופ גנַאלק ןרעטנוא ,ךיז ןעלמַאז וצ ןרָאװעג ןפור
 טניואועג ןבָאה סָאװ ,ןדיא יד טריקַאטַא טָאה ןוא ןקָאלג-רעטסיולק יד ןופ
 ןיא *!רעלטיה ןבעל לָאז ןדיא יד טוט; :ןעיירשעגסיוא טימ ,לוש רעד ןיא
 סרעּפרעק יד ןרָאװעג ןענופעג ןענעז ,ןעכנימ ןופ ליימ ףניפ םורַא ,גאלפ ףרָאד
 יו םעדכָאנ ,ךוסכס ַא ןכָארבעגסיױא זיא גרובסגיוא ןיא .ןדיא עטיוט ייווצ ןופ
 ,רעלָארטנָאק ןשטייד םעד עטרַאק-עזייר ןייז ןגייצ וצ טגַאזטנַא ךיז טָאה דיא ַא
 ןטַאדלָאס רענַאקירעמַא ןבָאה ,קורבסניא ןייק געוו ןפיוא ,דלַאװנטימ רעגַאל ןיא

 סָאװ ,ןדיא עטעװעטַארעג ןופ הפיסא ןַא ,טפול רעד ןיא קידנסיש ,ןבירטעצ
 ...עיצַאריזייּפש יד ןרעסעברַאפ וצ טרעדָאפעג ןבָאה

 עסיורג יד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ דלַאב ,.,

 רעטָאפ ערעייז ןוא רעזייה ערעייז וצ רעטעברַא-סגנַאװצ ןענָאילימ ןופ גנורעדנַאוװ
 עּפורג רעדעי ןופ שארב ןעוועג ןענעז רענעפ : סופוצ ןוא ןַאב רעד טימ ,רעדנעל-
 סָאד טָאה םישדח יירד ןופ ךשמ ןיא) לברַא רעייז ףיוא ןברַאפ עלַאנָאיצַאנ ןוא
 (רעדנעל ערעייז וצ עדמערפ ןָאילימ ףניפ טרעקעגקירוצ רעטילימ רענַאקירעמַא

 "רעזייה; ערעייז וצ ןדיא יד ךיוא ןרעקקירוצ ןביוהעגנָא רעײרפַאב יד ןבָאה ---
 יד טימ ןעמַאזוצ (ז"עלב *עיצַאירטַאּפער,) רעדנעל-סגנוניואוו עטלַא ערעייז ןיא

 רעשידיא רעד ןופ לענש ךעלגעמ יו ןרעוו וצ רוטּפ ידכ ןטסירק עטלצרָאװעגסיױא
 -ירעמַא יד רַאפ םעװקַאב ןעוועג זיא המוהמ רעד טָא ןופ ןטימ ןיא .םעלבָארּפ
 -קירוצ, יד ןופ ללכ ןיא רעדירב ערעזנוא ןעגנילשוצּפָארַא ןטנַאדנעמָאק רענַאק

 "קירוצ ןביױהעגנָא ןבָאה ןדיא ענעכָארבעצ יד ןופ ליפ ,עקַאט ןוא ."עטרעקעג

 רעדנַא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז לייוו ,רעדנעל-םַאטשּפָא ערעייז וצ ךיז ןרעק
 ןעמעוו ןוא ןדנעוו ךיז ןעמעוו וצ ,ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ ןבָאה ייז .הרירב
 ןוא ןכוז וצ רעטרע ערעייז וצ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ליפ .הצע ןַא ןגערפ וצ
 םעד ץוח .רעייפ םעד ןופ טעװעטַארעגסױרַא ,החּפשמ רעד ןופ דילג ַא ןעניפעג
 -רעטנוא סנעמעוו ,ןעגנוריגער יד ןופ רעיײטשרָאפ ןרעגַאל יד טכוזַאב ןַאד ןבָאה
 ןטסירק יד ןשיווצ טײרּפשרַאפ ןבָאה ןוא ןרעגַאל יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןענַאט
 -נגעלעג עטצעל יד זיא סָאד זַא ,עדנַאגַאּפָארּפ עליטש ַא ןדיא יד ןשיווצ ךיוא ןוא

 ןצונַאב טינ ךיז ןלעוו ייז ביוא ןוא .*דנַאלרעטָאפ, םוצ ךיז ןרעקוצקירוצ טייה
 ,זיּפש יבגל ןשטייד יד יו ןרעוו טלדנַאהַאב ענעבילברַאפ יד ןלעװ --- ריא טימ
 םעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב .טכער'-ןיואו ןוא טייקרעכיז
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 טימ ןעמַאזוצ ןרעגַאל יד ןופ ןטנַאדנעמָאק יד ןוא ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ עשיליוּפ

 ידכ ןירעד ןפלָאהעג ייז ןבָאה סעדנַאמָאק עטשרעביוא יד ןופ ןשטנעמ יד

 ,דנַאלשטיײד ןיא עטלצרָאװעגסיױא ליפ יד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ לענש

 -קירוצ ןדיא 600 ןענעז ,דנַאלשטייד ןייק ןעמוקנָא רעזנוא רַאפ גָאט ַא
 ןעועג ןענעז רימ סָאװ ,געט ןעצ יד ןופ ךשמ ןיא רעבָא .עטיל ןייק ןרָאפעג
 ןעמוקוצקירוצ ןזיוװַאב עקידנרעקקירוצ יד ןופ ןדיא ליפ ןבָאה ,דנַאלשטיײד ןיא
 ןוא עקידנרָאפקירוצ יד ןופ תורצ יד ןגעוו ןלייצרעד וצ ןוא דנַאלשטייד ןייק

 ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד ןבָאה ייז .טרָאד ייז טרַאװרעד סע סָאװ ,םעד ןגעוו
 דרָאמ ןוא ביור ןופ ןטקַאפ ליפ טימ טעטש-ןיואוו ערעייז ןיא ןפָארטעגנָא ךיז
 ַא ןופ םישזער םעד רעטנוא ןדיא יד טעדרָאמעג ןבָאה ןקַאלָאּפ יד .ןדיא ןופ
 יד ןוא ,טכַאמ רעשטייד רעד תעב יװ טקנוּפ ,גנוריגער *רעשיטַארקָאמעד;

 ץוש ַא ןעניפעג וצ ידכ ,טרָאד ןופ ןפָאלטנַא ןענעז רערָאפקירוצ עכעלקילגמוא
 ףיוא זַא ,טלייצרעד ךיוא ןבָאה ייז .ןרעייב ןקיטציא ןופ רעגַאל-טָארד ַא ןיא
 רעשיכעשט רעקיטציא רעד ףיוא ,טסייה'ס ,לָאמַא ןופ ץענערג רעשיסור רעד

 ןענַאגרָא-טכַאמ עשיסור טימ ןפָארטעג עקידנרָאפקירוצ יד ךיז ןבָאה ,ץענערג

 ,טנַאקַאב זנוא זיא סע; :רעטרעוו עקידנגלָאפ יד טימ ןעמונעגפיוא ייז ןבָאה סָאװ
 .רעד ןרעװ טפרַאד ריא זַא ןוא ,סיצַאנ יד טימ טעברַאעגטימ טָאה ריא זַא
 -ענגַאב ןרָאװעג ריא טנעז ,ןילַאטס סומיסילַארענעג ןופ תוכז ןיא רעבָא ,ןסָאש

 טריזיליבָאמ ןוא תוחּפשמ ערעייא ןופ ןרעוו טדיישעצ רָאנ טעװ ריא ןוא ; טקיד
 ערעייא ףיוא ןייז וצ רּפכמ ידכ ,רָאי יירד ףיוא ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןרעוו
 !ןדיא ןטסרעמ םוצ ,עקידנרַאפקירוצ יד ןעמונעגפיוא ןסור יד ןבָאה ױזַא ."דניז

 ןרַאגנוא ןופ ןדיא יד רַאפ ןענַאטשעג זיא טייקירעוש ערעסערג ַא ךָאנ

 טכַארטַאב ןענעז ןוא ,ןרעגַאל יד ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,עירַאגלוב ןוא עינעמור
 "ןענַאטרעטנוא, יו רעדנעלגנע ןוא רענַאקירעמַא ןופ ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג
 ,טנקלָאװרַאפ רעייז ןעוועג זיא לרוג רעייז ;דנַאל ךעלטנייפ ַא ןופ

 -ילדנעצ .ןלעירעטַאמ ןרַאפ רעגרע ןעוועג זיא בצמ רעקיטסייג רעד ןוא ---
 -עגלַא ךָאנ ,תוא שיאערבעה ַא ךָאנ טשרודעג ןבָאה ענעסקַאװרעד רעטנזיוט רעק
 !םירפס ןייק ָאטינ ןוא -- ןבעל ןלערוטלוק ןוא םידומיל עשידיא ןוא עניימ

 עשידיא יד עּפָארײא ןיא טבירעצ ןוא טנערברַאפ ןבָאה סיצַאנ יד לייוו

 -רעד ןָא טרעדנַאװעג ןבָאה סָאװ ,עכעלטנגוי ןוא רעדניק יד ןוא ,ןקעטָאילביב
 זיולב טינ ןכָארבעצ קידנעטשלופ ןעוועג ןענעז ,רָאי סקעז וצ בורק גנואיצ
 ,רעגנוה רעקידנעטש רעד .רעקיטסייג ןיא ךיוא רָאנ ,טכיזניה רעשיזיפ ןיא
 ערעייז טכַאװשעגּפָא ךיוא ןבָאה ,ןַאמ-.ס .ס ןרַאפ המיא יד ,טיוט ןרַאפ דחּפ רעד
 ןייא טימ .רָאי 40 ןופ יו ןעזעגסיוא ןבָאה רָאי 17 ןופ רעדניק .תוחוכ עשילעז
 ,טפלעה ַא ףיוא רָאנ טײרפַאב ייז טָאה "גנואיירפַאב, יד :טרָאװ

 .רעטכעלש ַא רָאג ןעוועג זיא ןרעגַאל יד ןיא בצמ רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד

 טרָאד טָאה *טניָאשזד; רעד ךיוא .ןרָאװעג ןבעגעג טינ זיא ץוחמ ףליה ןייק
 ,םעדרעסיוא ןוא .ןָאטעג טשינרָאג ךָאנ ןַאד טָאה "ַא"ררנוא, יד .טעברַאעג טינ
 ךעלגעטיגָאט ןבָאה סָאװ ,חרזמ ןופ ןדיא ןיהַא ןעמָארטש ןביוהעגנָא ןבָאה
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 ןופ ןעוװעג ןיוש ןענעז סָאװ ,ענעי רעסיוא ,ןטייקירעװש עיינ טכַאזרוארַאפ

 .רעירפ
 -עמַא ןיא יו רערעווש ךָאנ ןעוועג זיא טיבעג ןשיטירב ןיא בצמ רעד = |
 רעגַאל ןיא טשרעהעג ןבָאה גנורעטיברַאפ ןוא ןדייל ,רעגנוה .טיבעג רענַאקיר
 טכַאמ יד .טיבעג ןשיטירב ןיא ןרעגַאל יד ןופ ןטסערג םעד ,ןעזלעביןעגרעב
 -נַא עשידיא יד ןופ ןטייקיטעט יד וליפַא טלעטשעגנגעק ךיז טָאה רעגַאל ןיא
 .רעגַאל ןופ גנוריזינַאגרָא רעכעלרעניא רעד ןוא ןטלַאטש

 ןשיטירב ןוא רענַאקירעמַא ןיא ןרָאװעג טיײרפַאב עקַאט ןענעז ןדיא יד

 -רעד זנוא טָאה סע .ןץעטנעמ עיירפ ןייק ןרָאװעג טינ ןענעז ייז רעבָא ,טיבעג
 ןיא ןרעגַאל יד ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ הפיסא רעגנע ןַא ףיוא טילּפ ַא טלייצ
 ןופ הרושב רעד ןופ רעגערט יד ןופ ןעװעג זיא טילּפ רעד ןוא -- ןרעייב
 ,טעברַא רעלַאנָאיצַאנ ןיא ןרָאװעג סייוו ןענעז רָאה סנעמעוו ,עטיל ןיא םזינויצ
 יד ןגעוו -- רעצ טימ טרעקַאעגכרוד ןוא ךיילב ,רַאד ןעוועג זיא םינּפ סנעמעוו
 ןוא רעשיסור רעד רעטנוא ןטילעגכרוד טָאה רע סָאװ םונהיג ירודמ העבש
 ןייז ןיא םוטנדיא ןופ ןברוח םעד ןעזעג טָאה רע ;עטיל ןיא טכַאמ רעשטייד
 ףיוא; :טלייצרעד זנוא טָאה שטנעמ רערעייט רעקיזָאד רעד טָא ןוא ,דנַאל
 ךיא ןוא ,טפול רעטכעלש רעד טימ רעמיצ ןיא ,טכענ יד ןיא רעגעלעג ןיימ
 טמערַאװעג ץרַאה ןיימ ןבָאה -- טלעק ןופ רעטיצ ןוא קירעגנוה ,דימ ןיב ןיילַא
 בָאה'כ .ןרָאװעג טשיױטנַא רעטיב ךיא זיב עדייב ןופ ןוא ,ןעגנונפָאה ייווצ
 יד ןלעוװ ,ןוחצנ ןכָאנ ןבעל ןביילב וצ ןייז הכוז לע ךיא ביוא זַא ,טפָאהעג

 ,ןליפעג עכעלשטנעמ ןופ עילַאװכ רעד ןופ טציילפרעביא ,ןגרָאז ןטכַאמ-סיורג

 ,טרָאװ ןופ ןיז ןלופ םעד ןיא ןרעוו וצ טיירפַאב עטשרע יד ןשיוװצ ןייז לָאז ךיא זַא

 ךיז ןלעװ םיחמומ-םיאפור ןוא סעסריונ ענעבעגעגרעביא זַא ,טפָאהעג בָאה'כ
 ןלעװו ,דלעפ-טכַאלש ןפיוא ןטעדנואוורַאפ ַא סלַא רימ ןלייהסיוא ידכ ןייז לּפטמ

 ןרעכיז ַא ןיא ןריפרעבירַא רימ ןוא טיוט ןופ לָאט ןקיזָאד ןופ ןעיצסױרַא רימ
 :טייקכעלקריו ערעטיב יד ןעמוקעג זיא טָא ןוא .,ץַאלּפ-ץוש ןקידנלייה ןוא

 גנולדנַאהַאב רעשיניצידעמ ַא ןָא ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןבילבעג ןיב'כ

 ףכית טעוװ לארשי-ץרא זַא ,טּפָאהעג ךָאנ בָאה'כ ןוא ;זייּפש רעטנוזעג ןָא ןוא
 טימ ןפיש עשידיא ,תונחמ יד ןופ ןרעיוט יד ןענעפע ךיז ןלעװ סע ןעוו ,ןקיש
 ,םידיחי יד ,זנוא ןעלמַאזפיונוצ ידכ ,רענעפ עשידיא ייז רעביא עקידנרעטַאלפ
 -סיוא ןיא ןריפרעבירַא זנוא ןלעװ ןוא ,ןבעל ןביילב וצ ןעוועג הכוז ןבָאה סָאװ

 ץרַאה עקנַארק סָאד טקיטומרעד טָאה גנונפָאה עקיזָאד יד .דנַאל ןטמיורטעג
 יד ןעמוקעג ןענעז טָא ןוא .ןדייל וצ ןוא ןצעזוצרָאפ טפַארק ןבעגעג טָאה ןוא
 ןעגנונפָאה ןוא תומולח עניימ טּפַאלקעצ קידתוירזכא ןבָאה ןוא ןטקַאפ ערעווש
 טינ םויה דע ךיא בָאה ,לארשי:ץרא ןוא רענעפ ןוא ןפיש עשידיא טָאטשנָא
 קלָאפ ןשידיא ןופ סעיצוטיטסניא יד ןופ רעייטשרָאפ ןייא ןייק וליפַא ןעזעג
 רעד ,רוטנעגַא עשידיא יד טקישעג טשינ ןבָאה סָאװרַאפ .ונוא וצ ןעמוק לָאז
 עשידיא ערעדנַא ןוא סיטויּפעד ווָא דרַאָאב רעד ,סערגנָאק-טלעװו רעשידיא
 ,םישדח ייווצ יד ןופ ךשמ ןיא ,זנוא ןעז וצ ,שטנעמ ןייא ןייק וליפַא ,ןטלַאטשנַא
 ןליפַא ,תונידמ עטריאילַא יד ןופ הנידמ עדעי ? גנואיירפַאב ןופ גָאט םעד טניז
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 יד ןופ גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ,טקישעג ףכית טָאה ,גרובמעסקול עניילק סָאד

 "ייּפש ןוא ןעלקיטרַא עשיניצידעמ ,ןסנַאלובמַא ,רעטסעווש ,םיריוטקָאד ,ןרעגַאל

 רעזנוא רָאנ ןוא ,ייז ןציטש וצ ןוא ןענַאטרעטנוא עריא ןעמענוצפיוא ןעלקיטרַא

 "! עדנַאש יד זיא סיורג ןוא קיטייו רעד זיא סיורג *!ןָאטעג טשינרָאג טָאה קלָאפ

 רעמ ךָאנ ןעוועג זיא עּפָאריײא-חרזמ ןופ רעדנעל ייר ַא ןיא בצמ רעד ..,
 -יישרעד עכעלגעט ַא ןעוועג ןדיא ןדרָאמ סָאד זיא ןליױּפ ןיא : קידנקערשרעד
 זיא ,טכַאמ *רעשיטַארקַאמעד, רעד רעטנוא ,עקָארק ןיא םָארגָאּפ רעד .גנונ
 ןליוּפ ןיא ןעוועג ןַאד ןענעז סָאװ ,ןדיא טנזיוט 70 .רעכעלקערש ַא ןעוועג
 -סור ןיא ןעוועג ןַאד ךָאנ ןענעז ןדיא עשיליוּפ יד ןופ טנזיוט טרעדנוה ייווצ)
 -לעפַאב רעקיטרָא רעד ךרוד עקירעביא סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב ןענעז ,(דנַאל

 עקינייו ןופ ךשמ ןיא .קידמיואמ ןעוועג זיא םזיטימעסיטנַא רעד .גנורעק
 ןופ ןעמוקנָא ןזיב ןוא ןסור יד ךרוד ןליױּפ ןופ גנואיירפַאב רעד טניז ,םישדח
 ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז ,ןיהַא עדַאגירב רעד ןופ עיצַאגעלעד רעטשרע רעד
 ,ןדיא יד ךיוא ,ןדיא 1,000 *ַאװָאיַארק ַאימרַא; ןופ ןּפורג עשיטסישַאפ יד ךרוד
 1946 יַאמ ןיא .ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז ,ןלױּפ ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ

 ןיא ,טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענעז ןביז ןוא ןדיא 12 ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז
 ןופ ץענערג יד ןײגרעבירַא טוװאורּפעג טָאה עּפורג עשידיא ַא ןעוו טייצ רעד

 -רָאמרעד טינ ןענעז סָאװ יד ןוא ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןייק ןעמוקניײרַא ןוא ןליוּפ
 ןבָאה ןדיא ליפ .טביױרַאב ןרָאװעג ןענעז -- ץענערג רעד ףיוא ןרָאװעג טעד
 ,שזדָאל טעטש ערעסערג עקינייא ןיא זיולב .*רעירַא, יו ןבעל וצ טצעזעגרָאפ

 ,םָאדאר ,שילַאק ,ךַאבנעכייר ,וַאלסערב ,ןעטיוב ,ץיװָאטַאק ,ןידנעב ,עשרַאוװ
 רעד .ןליוּפ ןופ ןקע עלַא ןופ םיטילּפ טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענעז (ץלעיק

 ערעייז גנוגנערטשנָא סיורג טימ ןגרָאזַאב וצ טימַאב ךיז טָאה טעטימָאק רעשידיא
 ערעייז ןעמוקַאבקירוצ טינ ןבָאה ןדיא יד .גנוניואוו ןוא השבלה ,זייּפש ןיא ןטיונ
 רעייז ןיא ןענופעג ךיז טָאה קעוואונעלעה ןיא םימותי:תיב רעד .סנגעמרַאפ
 ןענעז ןוא סעטַאמש ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג ןענעז םימותי 250 ענייז ,בצמ ןטנלע ןַא
 רעגנוה ןופ ןרָאי יד ךָאנ ,סעיצַאר-זייּפש עטצענערגַאב טימ ןרָאװעג טרענרעד
 ןשידיא ןופ לָאבמיס רעד זיא עשרַאו .,טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,טלעק ןוא

 ואו ןוא ָאטעג יד ןעוועג זיא סע ואוו ,עשרַאװ ןופ רעטנעצ ןיא .קילגמוא
 ןענעז ,טיױט ןוא ןבעל רַאפ טלגנַארעג ךיז ןבָאה ןדיא רעטנזיוט רעטרעדנוה
 רעד ןיא טניואוועג ןבָאה ןדיא יד .סַאג ַא ןופ ןרוּפש ןייק ןבילבעגרעביא טינ
 טָאה ,דנַאלשטיײיד ןופ ןרעגַאל יד ןיא יװ ,ןלױּפ ןופ ךיוא .עגַארּפ טָאטשרָאּפ

 עציטש ןוא ףליה ןופ לגנַאמ ןגעוו עגַאלקנָא עקידנקערשרעד יד טרעהעג ךיז

 טינ טָאה *טניָאשזד רעד ךיוא .גנואיײרפַאב רעד ךָאנ םישדח עטשרע יד ןיא
 סעיצַאקילּפמָאק טימ לופ ןעוועג זיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד .טעברַאעג
 ,םיגיהנמ ןָא ןוא רעריפ עקיטסייג ןָא ,ןלַאפעג רעייז זיא בצמ-רוטלוק רעד ןוא

 סָאװ ,עּפָאריײא ןיא ןבילברַאפ ןענעז רעדניק עשידיא טנזיוט טרעדנוה ...
 -ַאב רעלעיצעּפס ַא ןיא ךיז ןקיטיונ ייז ;סיצַאנ יד ןופ טריּפוקָא ןעוועג זיא
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 יד ,רעדניק טייהרעמ יד .לארשייץרא ןייק הילע -- רקיע רעד ןוא גנולדנַאה
 ןגעוו העידי םוש ןייק טינ ןבָאה ,גירק ןופ טייצ ןיא ןסקַאוװעגסיױא ןענעז סָאװ
 ןגיצרעד ןענעז סָאװ ,ענעי סרעדנוזַאב .רוטלוק רעזנוא ןוא קלָאפ רעזנוא

 רעיצרעד ןוא רערעל עשידיא .ןטלַאטשנַא ןוא רעזייה עשילױטַאק ןיא ןרָאװעג

 ,אצמנב טינ ללכב ןענעז רעכיב-ןרעל עשידיא ןוא

 ןופ געט יד ןיא ענעבילבעג-ןבעל יד ןפָארטעג רימ ןבָאה ױזַא יוװ ..,
 ?ןברוח ןסיורג

 -ַארעג ןופ רעגַאל ןיא עדַאגירב רעד ןופ חילש ַא ןופ ךוזָאב"םצע םעד
 רעשידיא ַא ייב רעדָא ,הליהק רעשידיא ןופ טעטימָאק ןיא ,ןדיא עטעוועט
 רעד זילב .ןדיא עטקינײּפעג יד ןופ טסיײג םעד טקיטומרעד טָאה ,החּפשמ
 ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ טלָאװעג ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,"דוד ןגמ, ןופ לָאבמיס
 ןלַאנָאיצַאנ רעייז טקרַאטשעג ייז ןיא טָאה ,עטַאל רעלעג רעקידנקירעדינרעד

 טעטש ןוא ןרעגַאל יד ןיא םשור ַא טכַאמעג טָאה סרעדנוזַאב ,ןייזטסואווַאב
 ןסייו-יולב ַא טימ טריצַאב ןעוועג זיא סָאװ ,עדַאגירב רעד ןופ ָאטיוא רעד
 ןופ ןּפיל עסַאלב .ןָאפ רעסייוו-יולב רעקידנרעטַאלפ ַא טימ ןוא "דוד ןגמ;,

 -ןגמ, םעד ןוא ןָאפ יד טשוקעג ןבָאה רעדניק ןוא םינקז ,רענעמ ןוא ןעיורפ
 ןיא ןעמוקנײרַא ןכָאנ דלַאב ,טלגנירעגמורַא ןרָאװעג זיא ָאטױא רעד :"דוד

 וצ טקערטשעגסיוא ךיז ןבָאה טנעה רעקילדנעצ ;ןומה ןסיורג ַא ןופ ,רעגַאל

 עלַא ,טדערעג טָאה רענייא רעדעי ."םכילע-םולש, ןקיצרַאה ןוא ןטיירב ַא
 ןוא ךעלעטעצ ןבעגעגרעביא ,תורצ ערעייז טלייצרעד ,טדערעג ןבָאה ןעמַאזוצ
 ןוא לארשייץרא ןיא עטנַאקַאב ןוא םיבורק ערעייז וצ ןקישוצרעבירַא ווירב
 טכיירגרעד טָאה גנוגערפיוא יד .,דנַאל ןיא תוחּפשמ ערעייז ןגעוו טגערפעג
 ןיא בורק ַא םיצולּפ ןענופעג טָאה םיחילש יד ןופ רענייא ןעוו ,סקַאמילק םעד

 ןענופעג טָאה סָאװ ,רענלעז יד ןופ םענייא טימ עטכישעג ַא ןעוועג ,רעגַאל
 רעגַאל ןצנַאג ןופ ץרַאה סָאד .רעדורב ןייז טיבעג-עיצַאּפוקָא רענַאקירעמַא ןיא
 ,רעדניק ,םיא םורַא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה עלַא .דיירפ ןופ טלּפַאצעג ךיז טָאה
 -עג ןוא ןגירשעג ,ךיילגוצ טכַאלעג ןוא טנייועג טָאה'מ ,רענעמ ןוא ןעיורפ

 םעד טבעלרעד ןבָאה רימ זַא ,וטזיב טביולעג ןוא טקנַאדעג ,וינעטָאג, .טשער
 ןעיורפ יד ןופ ליומ ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ףורסיוא רעקיזָאד רעד ..."*גָאט
 ןופ עיצַאגעלעד עטשרע יד ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו ,ןַאמיירפ-ןעכנימ רעגַאל ןיא
 םיחילש ערעזנוא ןיא טרעמַאלקעג עגנוי יד ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב .עדַאגירב רעד

 ערעייז ןיא ,ייז ןיא רעסעב טקוקעגנייא ךיז ייז ןבָאה עטרענייטשרַאפ יװ ןוא
 -ןגמ, ןופ לָאבמיס ןיא ,ןעזסיוא ןטוג רעייז ןיא ,ןטלַאטשעג עכיוה ןוא עצלָאטש
 יז ייב ןענעז ןגיוא יד ןיא ןוא --- עדַאגירב רעד ןופ טפירשפיוא רעד ןיא ,"דוד
 ןבָאה סָאװ ,ייז ןופ עטסקרַאטש יד וליפַא ,ןטַאדלָאס ערעזנוא .ןרערט ןענאטשעג

 עצנַאג רעייז זַא ,טליפרעד ןַאד ןבָאה ,סעיניל-טנָארפ יד ףיוא ןכַאז עסיורג ןזיװַאב
 רעטומ ַא .זלַאה רעייז טקיטשעג ןבָאה ןרערט ןוא ןָאטעגּפָא יו ךיז טָאה הרוג
 -עגפיונוצ טָאה ,ןרעגָאל יד ןיא ךַאז עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ,רעדניק יירד ןופ
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 :טגָאזעג קיטיײװצרַאה טימ ןוא רעדניק עריא גניפַאדלעפ רעגַאל ןיא טלמַאז

 רַאפ סעּפע טוט ,ןפלעה זנוא ןעמוקעג טנעז ריא ,ןרידַאגירב עשידיא ערעייט,

 -ַאלק ןיא עיצנַאטס-ןַאבנזייא רעד ףיוא * !ךעלרעדניק ענעבילבעגרעביא ערעזנוא

 ,ןייועג שירעטסיה ַא ןיא ןכָארבעגסױא עטעװװעטַארעג טרעדנוה ןבָאה טרופנעג

 טשוקעג ןבָאה ייז ;םיחילש ערעזנוא ןעזרעד לָאמ עטשרע סָאד ןבָאה ייז ןעוו

 ערעייז טינ ןביולג ייז זַא ןרערט ןיא טגָאזעג ןוא לברַא ןפיוא לָאבמיס םעד

 ,"םולח ַא רָאנ זיא סָאד; ,ןגיוא
 ןדיא יד טימ ןשינעגעגַאב ערעזנוא ןופ רענייא ןופ דליב ַא ָאד ןבעג לעוו'כ

 : ןרעגַאל יד ןופ
 ןיא ןײטשנוַארט ןיא לָאטיּפש ןשידיא ןיא טנוװָא ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ

 ןינב ןופ ןסיורד ןיא סױרַא זיא ןטנעצסעלַאװנַאקער יד ןופ רענייא .ךיירטסע

 עדַאגירב עשידיא יד ,םירבח ,טמוקק :םיטש רעכיוה ַא טימ ןפורעגסיוא ןוא

 ןעמָארטש ןביוהעגנָא ןבָאה ןטנעצסעלַאװנָאקער ןֹוא עקנַארק יד *!ןעמוקעג זיא

 טלגנירעגמורַא ןעװעג דימ ןענעז םורַא טונימ ףניפ ןיא ןוא שדייבעג רעד ןיא

 טנעקעג טינ ןבָאה ייז .שיליוּפ ןוא שטייד ,שידיא ,שיאערבעה ןדער סָאװ ןדיא ןופ

 ןּפיל יד טימ טעשטּפעשעג טָאה רעצעמע ,ןעקנַאדעג ערעייז רָאלק ןקירדסיוא

 רעזנוא ףיוא "דוד-ןגמ, םעד רעטיצ ןקיליײה ַא טימ טּפַאטעג טָאה רעטייווצ ַא

 רענלעז יד ןופ םענייא טלטרעצעג ךיוא טָאה רעקיצפופ יד ןיא דיא ַא ,לברַא

 ,"טנוװָא ןסיורג םעד וצ ןעוועג הכוז בָאה'כ סָאװ ,ךעלקילג ןיב'כ, :טגָאזעג ןוא

 ,גנוגערפיוא רעייז קידנעעזצ .ןרערט טמָארטשעג ןבָאה ןגיוא ענייז ןופ ןוא

 ,זלַאה רעזנוא ךיוא טקיטשעג ןרערט ןבָאה ,דיירפ ןוא רעטכעלעג ,ןייוועג רעייז

 ןבעל ןייז טלָאװעג טָאה רענייא רעדעי ,זנוא םורַא טקירדעגפיונוצ ךיז ןבָאה עלַא

 -עגסיוא ןוא זנוא ןכיירגרעד טנעקעג טינ טָאה ,טלַא רָאי 55 םורַא דיא ַא .זנוא

 רעד ןבעל ןייז וצ תוכז ןיימ ףיוא ןייז רתוומ טינ לעוו'כ, : יירשעג ַא טימ ןכָארב

 "ו ךייא וצ יװ ,רימ וצ טרעהעג יז .עדַאגירב

 ןופ דיא ַא .סעומש םענײמעגלַא ןעמַאזניימעג ַא טנדרָאעגנייא ןבָאה רימ

 ןכלעוו וצ ,בוט-םוי ןסיורג ןגעוו רעטרעוו עטרעטסײגַאב טימ טנפעעג טָאה ענליוו

 רע טָאה ,שינעגעגַאב עקיזָאד יד .טנװָא םענעי ןעוועג הכוז םיצולּפ ןבָאה ייז

 -כרוד ןבָאה ייז סָאװ ,םירוסי יד רַאפ גנוקיטיגרַאפ עטשרע יד זיא סָאד ,טגָאזעג

 רעשיזנכשַא רעד ףיוא ,שיאערבעה ןיא רעטרעוו רָאּפ ַא טגָאזעג טָאה רע .טכַאמעג

 רעד ןגעוו שיאערבעה ןיא טדערעג טָאה ישי-רטוח ןורהא ןַאטיּפַאק ןוא .הרבה

 עשידיא יד ןיא ןעמוקוצניירַא גנַארד ןייז ןוא רעטילימ ןשידיא ןופ גנובערטש

 "ערפיוא יד ןסעגרַאפ טינ לעוו'כ .רעדירב עטעװעטַארעג ןפערט וצ ןוא ןרעגַאל

 ןבָאה ייז ןעוו ,עטקיטייועצ ןוא עטקירדרעד עלַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,גנוג

 ןאטיּפַאק ןשידיא ןופ עדער עשיאערבעה עטסיירד ןוא עצלָאטש יד טרעהעג

 ןבָאה סָאװ ,עקידנזעונָא יד ,"דוד-ןגמ, ןופ לָאבמיס םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ

 -ערעצ עקילייה ַא סעּפע ןעזעגנייא ייז ןיא ןבָאה ,רעטרעוו ענייז ןענַאטשרַאפ טינ

 רעטרעוװ ענייז טרזחעגרעביא ןבָאה ,ןענַאטשרַאפ ָאי ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ,עינָאמ

 רעטכיזעג סנעמעלַא ןוא ןרערט טימ טמָארטשעג ןבָאה ןגיוא יד .טרָאװ ייב טרָאװ

 -רעד ייז בָאה'כ .שידיא טדערעג ךיא בָאה םעדכָאנ .קילג טקירדעגסיוא ןבָאה
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 יז ןפלעה וצ טייקכעלגעמ רעזנוא ,ייז וצ ןעמוק רעזנוא ןופ ליצ םעד טרעלק
 -ץרא ןייק הילע עגונ זיא סָאװ ,םעלַא ןיא סרעדנוזַאב ןוא ןטיבעג לָאצ ַא ןיא
 דנַאל ןיא םיבורק ערעייז ןוא ייז ןשיווצ ןעגנודניברַאפ ןפַאש וצ ךיוא ןוא ,לארשי
 ןוא סעיזוליא רַאפ טנרָאװעג ייז ךיא בָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ .תולג ןיא ןוא

 יז ןבָאה םעדכָאנ .עטצענערגַאב ַא זיא טייקכעלגעמ רעזנוא זַא ,ייז טרימרָאפניא
 טייקכעלגעמ רעייז ןגעוו ,דנַאל ןיא עגַאל רעד ןגעוו ןגַארּפ ןלעטש ןביוהעגנָא
 ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד וצ ףליה ןקערטשסיוא ןגעוו ןוא ןיהַא ןייז וצ הלוע

 -עמַא ןייק ןרעדנַאוװאוצסיוא טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ךיוא טגערפעג ןבָאה עקינייא
 -נייא ןופ ןצעזעג יד ןגעוו טלייצרעד ייז ןבָאה רימ ןעוו .,דנַאלגנע ןוא עקיר
 ןימ םעד ןופ ןגַארפ יד ןבָאה ,רעדנעל יד-טָא ןיא ןשרעה סָאװ ,גנורעדנַאװ
 ןעלקניוו עלַא ןיא טײרּפשעצ םירבח ערעזנוא ךיז ןבָאה םעדכָאנ ,טרעהעגפיוא
 ,ןקיצנייא ןדעי ןופ ןעגנורעלקרעד יד טיול ,טליפעגסיוא ןבָאה ןוא לַאקָאל ןופ

 ,שטנואוו ןייז ,החּפשמ ןייז ןופ עגַאל רעד ,עגַאל ןייז ןגעוו ןגיוב-עגַארפ ןעיונעג ַא
 גנונַאּפש עשילעז רעזנוא ,טעברַא ערעווש ַא ןעוועג זיא סָאד .סעטיב ןוא ןטיונ
 רימ ןענעז ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ רעגיײזַא ייווצ ןוא ,עגר וצ עגר ןופ ןסקַאװעג זיא
 טימ ןסעומש יד ןופ ןוא סנגיוב-עגַארפ יד ןליפסיוא ןופ ענעכָארבעצ סױרַא
 ,תורצ ענייז ןופ לטניב םעד זנוא רַאפ טקעלּפטִנַא טָאה רעדעי .םענייא ןדעי

 רובידה חוכ רעד לייוו ,הקספה ןופ ןטנעמָאמ ןעוועג ןענעז סעומש ןדעי ןיא
 ןַאמ ַא ,עשרַאװ ןופ דיא ַא טדער טָא ,רעלייצרעד םעד ןופ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה
 רעדניק ןוא יורפ ןייז ,טָאטש ןייז ןיא רשוע רעטנַאקַאב ַא ,רעקיצפופ יד ןיא
 ןרָאװעג ןבָארגַאב ןוא קענַאדיימ ןייק ןשטייד יד ךרוד *ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענעז;
 יד ןופ רעדיילק יד ןשיװצ ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה רֶע .טייהרעקידעבעל טרָאד

 -קירוצ ןוא קענַאדיימ ןיא ןָאגַאװ ַא ןיא ןרָאװעג ןדָאלעגנָא ןענעז סָאװ ,תונברק
 ,ןעמוקעגסיוא זיא ןָאגַאװ ןופ רעטכעוו םעד רעבָא ; עשרַאװ ןייק ןרָאװעג טקישעג
 ןטימ ןכָאטשעגניײרַא רעבירעד טָאה רע ןוא ןָאגַאװ ןיא ךיז טגעװַאב סעּפע זַא
 ןייז ןיא ןפָארטעג טָאה ףָאטש רעד .רעדיילק יד ןיא סקיב ןייז ןופ טענגַאב
 םעד ץָארט ,ליומ ןייז ןופ טרָאװ ןייק טזָאלעגסױרַא טינ טָאה רע רעבָא ,םערָא

 רעד וצ ןָאגַאװ ןופ טלקײקעגּפָארַא ךיז געוו ןטימ ןיא טָאה ןוא ,קיטייוו ןקרַאטש
 ןסירעגסױרַא ךיז ןרערט םָארטש ַא טָאה ָאד .ןרָאװעג טעװעטַארעג ױזַא ןוא דרע
 ןטעבעג ,טרעטכינעגסיוא ךיז רע טָאה ןטנעמָאמ עקינייא ךָאנ .ןגיוא ענייז ןופ

 לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה ןרָאי ריפ ךָאנ; :ןעוועג ריבסמ ןוא גנוקידלושטנַא
 דיא ַא *!ןגערפיוא טינ ךיז ךיא לָאז יו ןוא ץרַאה ןיימ ןיא לַאװק ַא טנפעעג

 ןכעלמיטסקלָאפ ,ןקיטפַאז ַא טדערעג טָאה סָאװ ,רָאי 25 ןופ ןַאמ ַא ,ענווָאק ןופ

 ,ףָאהטוטש ןופ ןטײקמַאזיורג יד ןגעוו ,ָאטעג רענווָאק ןגעוו טלייצרעד טָאה ,שידיא
 רעסיורג ַא ,ןקז ַא ,דיא רעדנַא ןַא .טנייוועג ןוא טלייצרעד ;וַאכַאד ,דלַאוװכוב
 -רעביא ענייז ןגעוו טלייצרעד ,םידיסח רעוװָאבָאב יד ןופ ,עיצילַאג-חרזמ ןופ דיסח
 -טָא ןבעל ,םיריזח ןופ לַאטש ַא ןיא ןכָאװ ליפ ןטלַאהַאב ךיז בָאה'כ; : ןשינעבעל
 ,"היח רעקידאמט רעד

 ןיא ןשטנעמ ריפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענעז ,גַאלשרָאפ רעזנוא טיול
 ןיא ןענַאטשעג טפנוקוצ רעד ןיא רימ ןענעז ייז טימ ןוא רעגַאל ןופ טעטימָאק
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 -עיצַאזיװָארּפ ןופ הנתמ ַא ,ןטקודָארּפ ךיז טימ טכַארּבעג ןבָאה רימ .ןעגנודניברַאפ
 ןעניפעג וצ טימַאב קרַאטש ךיז ןבָאה רימ ןוא ,"אּפאריאל זכרמ, ןופ ןיזַאגַאמ
 ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ץָארט .גנולייטרַאפ רעייז רַאפ םרָאפ עקידנכערּפשטנַא יד
 יד טנעקרעד ןיוש רימ ןבָאה ,טקרעמַאב לעיצעּפס ןרעוו וצ טינ טערַאטסעג ךיז
 יד ,ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןטקודָארּפ ןייק ןעזעגנָא טינ ןיוש ןבָאה סָאװ ,עקינעי
 -סױרַא ןבָאה ץראה תרצות ןופ ןטקודָארּפ ייר ַא ףיוא טפירשפיוא עשיאערבעה

 ןכעלטנגוי ַא םענייא ןבעגעג בָאה'פ ןעוו .גנוגערפיוא עקיטרַאנגייא ןַא ןפורעג
 ןיילַא ןיוש ךיז ליפ'כ :טגָאזעג רע טָאה ,לארשי-ץרא ןופ "לייחל יש; עלעקעז ַא

 ךיז ןבָאה ,לארשייץרא ןיא םיבורק טָאהעג ןבָאה סָאװ יד ."לארשי-ץרא ןיא יו

 ןבעגעגרעביא ןוא םיבורק ערעייז ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג ןטימ טריסערעטניא
 םענייא ןבעגעגרעביא ןבָאה רימ ןעוו .ייז וצ ןקישרעכירַא רַאפ ווירב ןוא ןסערדַא

 -רעד טושּפ םיא רימ ןבָאה ,דנַאל ןיא בורק ַא סנייז ןופ ווירב ַא םיטילּפ יד ןופ
 יז ןופ עקינייא ןבָאה ,רעגַאל םענופ סױרַא ןענעז רימ ןעוו .ןבעל םייב ןטלַאה
 ,טפול רעד טימ ןעמעטָא וצ טכעלגעמרעד זנוא ןבָאה רענַאקירעמַא יד; : טגָאזעג
 ןבעגעג זנוא טָאה דיא רעטלַא ןַא רענייא ."טזיילעגסיוא זנוא טָאה ריא ןוא
 1406 טפירשפיוא רעד טימ עטַאל עלעג יד ,קנעדנָא ןוא עביל ןופ ןכייצ סלַא

 טיג; :טגָאזעג טָאה ןוא ,ָאטעג ןיא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,"דוד-ןגמ; סעד ןיא
 ,"םילשורי ןיא םואעזומ ןשידיא םוצ רעביא סע

 ןרעגַאל ענעי ןיא רעבָא .רעדניק ןייק ןעוועג טינ ןענעז ןײטשנוַארט ןיא
 ןדישּפָא טלָאװעג טינ ךיז ייז ןבָאה ,רעדניק עקינייוו ןענופעג ןבָאה רימ ואוו
 ףיוא קידנעייז ךיז ןליפ ייז; .טרָאד ןייז רעזנוא ןופ טייצ עצנַאג יד זנוא ןופ

 טרעלקעגפיוא טָאה -- ?לארשי-ץרא ןיא ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,טנעה ערעייא
 ,רעגַאל ןופ ןדיא יד ןופ רענייא

 םעד טכוזַאב ןבָאה רימ ןעוו ,טרעטישרעד ןעוועג רימ ןענעז ןטסקרַאטשמַא
 -ירט ַא טלעטשעגפיוא ןבָאה עקנַארק יד .ןעכנימ ןבעל ,ןעיליטַא ,טס לָאטיּפש
 טָאה ריא ןופ ןוא ,ייז ֹוצ ןָא ןעמוק רימ זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ענוב
 -ּפָא ןַא ןכלעוו טימ ,רעטסעקרָא רעטנכייצעגסיוא ןוא רעניילק רעייז טליּפשעג
 טריגיריד טָאה עּפָאריא ןיא החּפשמ:-רעקיזומ רעטנַאקַאב ַא ןופ רעקימַאטש
 *...געוו רעטצעל רעד זיא סָאד זַא ,לָאמנייק טשינ גָאז , ןמיה-רענַאזיטרַאּפ םעד

 זנוא ןעמוקעג זיא עקנַארק בור רעד .,רעדיל-לארשי-ץרא ןוא -סקלָאפ ייר ַא ןוא
 ןופ ןײגוצּפָארַא ןטָאברַאפ ןעוועג זיא'ס ןעמעוו ,ענעי ץוח ַא ,ןייז םינּפ -לבקמ
 -סיוא רימ ןענעז לָאטיּפש םענעי ןופ גנולײטּפָא-רעדניק רעד ןיא .ןטעב ערעייז
 ןבָאה רעדניק עטעדנואוורַאפ ןוא עקנַארק 50 םורַא ןעוו ,ןייוועג ַא ןיא ןכָארבעג
 ,"הוקתה, ןופ גנַאזעג ןטימ ןעמונעגפיוא זנוא

 חילש ַא ןופ ךוזַאב םעד ןיא גנוניישרעד רעוויטיזָאּפ םצע רעד ץוח
 ןענעז ,הליהק רעשידיא ַא ןיא רעדָא רעגַאל ןשידיא ַא ןיא עדַאגירב רעד ןופ
 -מענ ןוא ,גנוזייל רעייז טרעדָאפעג ןבָאה סָאװ ,ןגארפ עקידתושממ ךיוא ןעוועג
 -רעד ןבעג ,רעכיב ןעניפעג ,םיבורק ןכוזסיוא סָאד ,זיּפש ןגרָאזרַאפ סָאד : ךעל
 -ַאּפוצ רעייז ןוא ןרעגַאל יד ןיא ןעגנוגנידַאב יד ןרעסעבסיוא ,רעדניק גנואיצ
 -עג רעבירעד ןבָאה רימ .לארשי-ץרא ןייק הילע רעייז רַאפ ןוא ןדיא וצ גנוס
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 ןבָאה סָאװ ,ןעגנולײטּפָא טימ ,טמַא ןסיורג ַא ןלעטשוצפיוא קיטיונ רַאפ ןטלַאה
 טמיטשַאב טינ טָאה גנוריגער םוש ןייק .ןעמעלבָארּפ עקיזָאד יד ןזייל טפרַאדעג
 ,םעד ץָארט ןוא ,רעטעברַאטימ ערעייז טלָאצַאב טינ טָאה ןוא ןעגנולײטּפָא יד
 וצ גנואווש ןוא םענרַאפ רעייז ןיא ךעלנע ןעוועג ןעגנולײטּפָא עקיזָאד יד ןענעז
 ,גנוריגער ַא ןופ ןעגנולײטּפָא

 סָאד ,טיונ ןגעק ףמַאק טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה גנולײטּפָא עטשרע יד
 רעביא זיּפש טלעטשעגוצ ןבָאה רימ .זייפש ןגרָאזַאב רַאפ גנולייטּפָא ןַא טסייה
 רעד ואוו ,ןרעגאל ןעוועג .רעדירב עקירעגנוה ערעזנוא וצ ןטייקכעלגעמ ערעזנוא

 זכרמ, רעד ןוא ,(! 2000 טָאטשנָא) גָאט ַא סעירָאלַאק 700 רָאנ ןעמוקַאב טָאה דיא
 -עג םעד ןרעקוצקירוצ ידכ ,עקידנלעפסיוא סָאד טצנעגרעד טָאה "*עּפָאריײא רַאפ
 טלעק ,רעגנוה ןופ רָאי סקעז יד ןיא ןריולרַאפ טָאה רע סָאװ ,תוחוכ יד ןטקינייּפ
 ,רעקוצ ,ןירַאגרַאמ ,טיורב עדַאגירב רעד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ייז .ךרּפ תדובע ןוא
 -ָאקָאש ןעמוקַאב ןבָאה עקנַארק ןוא רעדניק יד .,ןכַאז עסיז ןוא ןוורעסנָאק ,שיילפ

 רַאפ םידגב-רעטניוו סרעדנוזַאב ,טלעטשעגוצ ייז רימ ןבָאה גנודיילק ךיוא .דַאל

 -הנתמ יד .,דנַאלשטייד ןיא טלעק רעד ןלעטשנגעק ךיז ןענָאק ןלָאז יז זַא ,עכַאװש
 עלַא .ןלוש יד ןופ םידימלת יד ןשיווצ טליײטרַאפ רימ ןבָאה דנַאל ןופ ךעלקעּפ

 םינקסע יד וצ טנַאה עקידנפלעה ַא טקערטשעגסיוא ןבָאה עדַאגירב רעד ןופ םירבח
 עלַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,לארשי תבהא ןימ ַאזַא ,גנולײטּפָא רעד-טָא ןופ

 רעשידיא רעדנַא םוש ןייק ןיא ןעזעג טינ ךיא בָאה ,עדַאגירב רעד ןופ ןטכיש
 טיבעג םעד ,טיבעג םעדיטָא ןיא זַא ,ןרעו טנכייצרַאפ ףרַאד סע .טּפַאשלעזעג
 -לָאס עשידיא יד ןופ עקינייא : םיפתוש טַאהעג רימ ןבָאה ,עציטש רעלעירעטַאמ ןופ
 םערַאװ ַא טקעלּפטנַא ןבָאה סָאװ ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןרעציֿפָא ןוא ןטַאד
 טרעייטשעגייב ןבָאה ןוא ,טייקנבעגרעביא עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןוא ץרַאה שידיא
 "ףָאה רעגרובמַאה, ןיא טרעהעג בָאה'כ ,טלעג ןוא רעדיילק ,ןטקודָארּפ-זייּפש

 ןשידיא ַא רַאפ רעגַאל ןופ עטעװעטַארעג ןופ רעטרעוו-ביול טרופקנַארפ ןיא
 זיא רע :ןפלָאהעג טיירב ייז טָאה סָאװ ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא טַאדלָאס

 .?עטַאט רעזנוא/, ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג ןפורעגנָא

 טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ,גנולײטּפָא-סגנודניברַאפ יד ,גנולײטּפָא עטייווצ יד

 טייטשרַאפ) ייז ןרירטנעצנָאק ןוא ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד ןופ ןעמענ ליפ ןעלמַאז

 ןעוועג ןענעז םעד רַאפ לייוו ,ןעמענ עלַא טלמַאזעגפיונוצ טינ ןבָאה רימ זַא ,ךיז

 ןיא (טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ יד יו ערעסערג ליפ ,ןעלטימ ןוא תוחוכ קיטיונ

 ץוח .ןרעגַאל יד ןופ ןדיא יד ןשיווצ ייז ןטײרּפשרַאפ ןוא תומישר עטקורדעג

 ןייז ןיא טריטָאנ חילש-טַאדלָאס רעדעי טָאה ,קורד ןיא ןעגנוכעלטנפערַאפ יד

 ענעדישרַאפ ןיא ןפָארטעג טָאה רע סָאװ ,ענעבילבעג"ןבעל יד ןופ ןעמענ יד טפעה

 .טכוזַאב טָאה רע סָאװ רעגַאל ןדעי ןיא ןריּפָאק וצ ןבעגעגרעביא ייז ןוא ןרעגַאל

 רעדניק ,ןעיורפ רעכלעוו טימ ,גנוגערפיוא יד ןעזעג ןגיוא עניימ טימ בָאה ךיא

 -פָאה ןשיווצ גנונַאּפש ןיא ,תומישר עקיזָאד יד טנעיילעג ןבָאה ענעסקַאוװרעד ןוא

 רימ ןבָאה ןרעגַאל יד ןיא עטעװעטַארעג יד ןופ תומישר יד .שואי ןוא גנונ

 ןעניפעג ןטַאדלָאס יד טרָאד ןלעװ רשפא ,עדַאגירב רעד ןיא ךיוא טכַארבעג
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 ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס יד ןופ ליפ עקַאט ןוא .םיבורק ערעייז ייז ךרוד
 ,תומישר עקיזָאד יד קנַאדַא ןרעגַאל יד ןיא רעדילגטימ:-תוחּפשמ ערעייז טימ

 -ירעמַא רעד ןופ םינבר עשירעטילימ עכנַאמ ביול םוצ ןריטָאנרַאפ ףרַאד ןעמ

 תומישר יד טקורדעגּפָא ןבָאה סָאװ ,רענזוַאלק ברה רעטנורעד ,ײמרַא רענַאק

 -ןעגרעב ןוא ןרעייב ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןדיא עטעװעטַארעג יד ןופ
 ןעכנימ ןיא יירעקורד ַא ןיא תומישר יד טקורדענּפָא טָאה רענזוַאלק) ןעזלעב

 ,(יצַאנ ַא וצ המחלמ רעד תעשב טרעהעג טָאה סָאװ

 רימ .םירפס ןעניפעגסיוא טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה גנולײטּפָא עטירד יד
 -קלָאּפ יד ןופ ,ןטַאדלָאס ןופ ןקעטָאילביב עטַאוירּפ יד ןופ טלמַאזעג ןבָאה

 -ןרעל ,ןעגנוטייצ ,רעכיב-ןעייל ,דנַאל ןיא ןטלַאטשנַא-רוטלוק ןוא ןקעטָאילביב

 טלייטרַאפ ייז ןבָאה ןוא ,המודכו םירודיס ,רעדניק רַאפ רעכיב ,ןכ"נת ,רעכיב
 יד ואוו ,ןלוש טלעטשעגפיוא ךיוא טָאה גנולײטּפָא עקיזָאד יד ,ןרעגַאל יד ןיא
 ,הרות טרעהעג ןוא טנוװַאדעג ןבָאה עטעװעטַארעג יד ןשיווצ עזעיגילער

 גנולײטּפָא יד .גנואיצרעד ןרָאװעג טעמדיוװעג זיא גנולײטּפָא עטרעפ יד
 ןרַאנימעס ךיוא ןוא ענעסקַאוװרעד רַאפ ןסרוק ,רעדניק רַאפ ןלוש ןפַאשעג טָאה
 "רעד ןוא םידומיל ןופ ןרָאװעג טרעטייורעד ןענעז טנגוי יד ןוא רעדניק יד
 "נוה ןוא ןסיוו ךָאנ קיטשרוד ןעוועג ןענעז ןוא ,רָאי סקעז ןופ ךשמ ןיא גנואיצ
 יד ןעוועג זיא עגַארפ-לוש יד .,ןויצ ןופ סרעדנוזַאב ,טרָאװ-הרות ַא ךָאנ קירעג
 ןייק ןעוועג טינ ,לַאקָאל רעקידנכערּפשטנַא ןייק ןעוועג טינ זיא סע ,עטסרעווש
 ןבָאה ךָאד ןוא ,רעכיב ןוא גייצליּפש ,םירישכמ-דומיל טלעפעג ןבָאה סע ,רערעל
 -בעה טנרעלעג טָאה'מ ואוו ,ןלוש טנפעעג ןוא ןעוועג חילצמ רערעל ערעזנוא

 יד ,רָאכ ַא ןוא עידוטס-רעטַאעט ַא טריזינַאגרָא ןבָאה ןוא גנַאזעג ןוא שיאער

 ןבָאה ןוא ,י"א ןיא ןבעל םעד ןגעװ ןרעה טלָאװעג קידנעטש ןבָאה רעדניק
 :טגָאזעג רימ טָאה דניק ןייא .הילע ןגעוו טרָאװ סעדעי ןעקנורטעג קיטשרוד
 ,רערעל-ןטַאדלָאס יד טימ ןייז וצ טייקנדירפוצ רעדנוזַאב ַא ןוא גונעת ַא ליפ'כ;
 ."ןעמונעגפיוא ןרעוו טרָאד ןלעװ רימ זַא ,ףָאה'כ .דנַאל רעזנוא ןופ םיחילש יד

 ךיז ןבָאה 1946 ץרעמ ןיא ןוא לוש ַא טנפעעג רימ ןבָאה דלַאװנרעפ רעגַאל ןיא

 ,שידיא ןעוועג זיא ךַארּפש-סטכיררעטנוא יד .רעדניק 200 ייב טנרעלעג טרָאד

 טעדנירגעג ךיוא ןבָאה רימ ,שיאערבעה ןעוועג זיא יז ואוו סָאלק ןייא רעסיוא
 טרָאד טַאהעג טָאה (דחואמ יצולח רעונ) ם"חנ רעד .,ןלוש-ךַאפ דלַאװנרעפ ןיא
 ,ןעגנוטייצ עקידעבעל, ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ךיוא ןענעז טרָאד ,רַאנימעס ַא
 ןגעלפ תבש גנוע ןיא .תוביסמ-תבשיגנוע ןוא תובושת ןוא ןגַארפ רַאפ ןטנוװָא
 .ןָאזרעּפ 1500 ייב ןקילײטַאב לָאמ סעדעי ךיז

 יד ןופ םענייא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ץעיזַאנמיג עשיאערבעה ַא ךיוא

 עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא יז ןוא ןרעגַאל

 ווירב ןלעיציפָא ןַא ןיא ןעװעג עידומ םעד ןגעװ טָאה גנוריפנָא יד ,(ל"*יח)

 ; רידַאגירב םוצ
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 רעשידיא רעד ןופ רידנַאמָאק םעד ,רקיה ןימינב רידַאגירב םוצ;

 רעזנוא זַא ,ןייז עידומ וצ ריד דובכ םעד ןבָאה רימ .םולש -- עדַאגירב

 ןסָאלשַאב 1946 רַאונַאי ןט20 ןופ גנוציז רעד ףיוא טָאה עּפורג-רערעל

 ןעמָאנ ןפיוא -- ןרעגַאל יד ןיא עיזַאנמיג עשידיא עקיצנייא יד ןפורוצנָא

 ,עדַאגירב רעד ןופ ןטַאדלָאס יד רַאפ גנונעקרענָא ןופ ןכייצ סלַא ,ל"יח ןופ

 ערעייהעגמוא ערעייז טימ ןעמָאנ ןקיביײא ןַא ןפַאשעג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ

 -עיצַארטנעצנָאק יד ןיא רעדירב עכעלקילגמוא ערעזנוא רַאפ ןעוטפיוא

 "רעד ןופ דלעפ ןפיוא טעברַא רערַאבטכורפ רעייז טימ סרעדנוזַאב ,ןרעגַאל

 עשידיא ענעבילבעגרעביא יד וצ טייקנבעגעגרעביא רעייז ןוא גנואיצ

 ,הטיחש רעכעלקערש רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק

 ,ןויצ תכרבב

 "עיזַאנמיג רעד ןופ גנוטייל יד

 (תומיתח)

 יד ןיא טלעטשעגפיוא ןבָאה רימ סָאװ ,ןלוש יד ןופ גנורעדליש ןייא זיא טָא
 -ןטיוט ןסיורג ןיא ןבָאה ,1945 לירּפַא ןיא ,גנואיײרפַאב רעד ךָאנ דלַאב ,ןרעגַאל

 -רעגַאל ,ויטַאיציניא רענעגייא ןופ ,טריטנולָאװ ןעזלעב-ןעגרעב ןיא רעגַאל
 טרָאד ןבָאה ןוא ,סנירערעל ןעוועג ןבעל ןליוויצ ןיא ןענעז סָאװ ,ענעגנַאפעג

 לייוו ,ןעגנוגנערטשנָא ליפ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ךַאז יד .ןלוש טעדנירגעג

 ,טייקנַארק-סופיט רעד ןופ טלייהעגסיוא ןצנַאגניא ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ ןענעז ייז
 בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנַאגעג ןענעז ייז .קנַארק ןעוועג ןענעז ייז רעכלעוו ףיוא
 -כעלש ַא רעייז ןעוועג זיא לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רעד ךיוא .רעדניק טלמַאזעג ןוא
 יז ןענעז וצרעד .ןרעטקַארַאכ ענעמואוושעצ טימ רעדניק עכעלקנערק : רעט
 זיב ןוא ףניפ ןופ) ןרעדנַא ןופ רענייא טרעטייוורעד ןעוועג ,רעטלע רעייז טיול

 רעייז טיול ןדישרַאפ ןעוװעג ןענעז רעדנעל-םַאטשּפָא ערעייז ןוא (רָאי ןצפופ
 ,עטיל ןוא דנַאלשטייד ןופ ,ןליוּפ ןוא דנַאלָאה ןופ : רעגייטש-סנבעל ןוא רוטלוק

 -פיוא ידכ ,טנעה ערעייז ןיא סנירערעל יד ןעמונעג ןבָאה לַאירעטַאמ ןקיזָאד םעד
 עכעלטסירק ךיוא ןעוועג ןַאד ןענעז ןעזלעב-ןעגרעב ןיא תויה .,לוש ַא ןלעטשוצ
 ,ץוש ריא רעטנוא לוש יד ןעמונעג טָאה טכַאמ יד תויה ןוא רעדניק עשילױּפ
 -עג ןבָאה סָאװ ,סנירערעל עקינייא רעבָא ,שילױּפ ןעוועג ךַארּפש-ןרעל יד זיא
 רַאפ זכרמ, רעד .ךַארּפש רעזנוא ךיוא טנרעלעג טרָאד ןבָאה ,שיאערבעה טנעק
 עקינייא ןעזלעב-ןעגרעב ןיא טקישעג 1945 רעבָאטקָא גנַאפנָא טָאה ?עּפָאריײא
 ךיז ןלָאז ייז זַא ,עיסעּפָארּפ רעייז טיול רערעל ,עדַאגירב רעד ןופ ןטַאדלָאס

 -ערבעה עריא ןקרַאטשרַאפ ןלָאז ןוא לוש רעניילק רעקיזָאד רעד ןיא ןסילשנָא

 ןיא ןעמוקעגנָא לָאמ ןטשרע םעד ןענעז רערעל-ןטַאדלָאס יד ןעוו .תודוסי עשיא

 בוט םוי, :דיל שיאערבעה ַא טימ ןעמונעגפיוא רעדניק יד ייז ןבָאה ,לוש רעד
 רעדניק יד ןענופעג ןבָאה רערעל עיינ יד ."חרוא אב ונתיבל ,חמש גח ,ונל
 -ערבעה ןיא חוכ רעייז טסעג יד ןזייוו וצ קידנעימַאב ךיז ,שיאערבעה ןעלמַאטש
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 יז ןבָאה ךיז ןשיוצ ,ו .ַא .א שיאערבעה ןיא ןענעיילרָאפ ןוא ןעגניז ;שיא
 עג יד .טנעקעג טינ ייז ןופ בור רעד טָאה שידיא ךיוא .שיליוּפ טדערעג
 רָאנ ,ךַארּפש עשיאערבעה יד ןענרעל וצ זיולב טינ ןביוהעגנָא ןבָאה רערעל
 ,"דכו ןובשח יו ,שיאערבעה ןיא ןדנַאטשנגעק עלַאער טעטכיררעטנוא ךיוא ןבָאה
 טימ ךיוא רָאנ ,רערעל עיינ יד ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה םידומיל טימ זיולב טינ ןוא

 טלַאהניא ריא .שיאערבעה ןיא זיולב סָאד ןוא גנולעטשרָאפ-הכונח ַא ןטיירגוצ
 ןיא תומשנ ערעייז טמסרַאפ טָאה סָאװ ,רבע רערעטסניפ רעד טינ ןעוועג זיא

 ;:רעצרעה ערעייז ןיא גנונפָאה ןופ טכיל סָאד ןדניצנָא סָאד רָאנ ,ןרָאי ןופ ךשמ
 -כעלעג ןוויאַאנ ,ןטנוזעג םעד ןפורסיורַא סָאד רָאנ ,ןייוועג ןפורסורַא סָאד טינ
 עשיאערבעה ליפ ןרָאװעג ןבעגעג גנולעטשרָאפ רעד ןיא ןענעז ליצ םעד וצ ,רעט
 ןייק טרָאפ סָאװ ,םיליּפעמ טימ ףיש ַא ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא סע ,רעדיל

 יד .רעדניק עריא ןופ ןוא דנַאל רעזנוא ןופ ןבעל ןופ רעדליב ןוא לאושי-ץרא

 ,רעצ ןופ ןייועג ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא ,טנייוועג ןבָאה עקידנזעװנָא
 ַאזַא ךָאנ -- רעדניק עקיזָאד יד ןופ רעמינּפ יד קידנעעז ,דיירפ ןופ ןייוועג ַא רָאנ
 םש ןטוג ַא ןעמוקַאב לוש יד טָאה םישדח עקינייא ןופ ךשמ ןיא ,ךשוח ןגנַאל

 ןהעש יד םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ןרָאװעג טלּפָאטרַאפ זיא רעדניק לָאצ יד ןוא
 טקישעגרעבירַא טָאה "הלוגל זכרמ, רעד .ןדנַאטשנגעק ענייז ןופ ןוא דומיל ןופ
 יו רעמכָאנ ןוא ,טלעג-הכונח ןוא ךעלקעּפ-תונתמ לֹוש רעד ןופ רעדניק יד וצ

 ,ךעלקעּפ יד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,גנודיילק רעד ןופ ןוא ןטקודָארּפ-זייּפש יד ןופ
 סָאװ ,ןטַאדלָאס יד ןופ גנואיצַאב רעמערַאװ רעד ןופ ןסָאנעג רעדניק יד ןבָאה

 ןעקנעדעג ןוא עּפָאריײא ןיא ואוו-ץעגרע רעדניק עשידיא טימ ךיז ןריסערעטניא
 ןיא טנָאטַאב רעדניק יד ןבָאה םעד ןגעוו .תונתמ טייצ וצ טייצ ןופ ןקיש וצ ייז
 -רַאפ ךיוא ךיז ןבָאה רעליש-רעדניק יד .עדַאגירב רעד וצ ווירב-קנַאד ערעייז
 יד ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ ךיוא .לארשי-ץרא ןופ רעדניק יד טימ ךעלטפירש ןדנוב

 טצעזעגרָאפ ,לוש יד טעדנירגעג ןבָאה סָאװ ,סנירערעל יד ןבָאה ,ל"יח ןופ רערעל
 ,טרָאד ןענרעל וצ

 80 טָאהעג טָאה סָאװ ,ןילרעב ןיא םייה-רעדניק רעשידיא רעד ןיא ךיוא
 ,רעדניק יד ייב טבילַאב ןעוועג "םילשוריב האבה הנשל; ריש רעד זיא ,רעדניק

 ןענעז סָאװ ,רעדניק עשידיא יד רַאפ זיא עדַאגירב יד :טרָאװ ןייא טימ
 .רעטומ עקיצרעהמערַאב ַא יו שממ ןעוועג ,גנַאגרעטנוא ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג

 ענעבילבעגרעביא יד ןכוז וצ ןביוהעגנָא ךיוא טָאה גנולײטּפָא עקיזָאד יד
 ןריטסַאנָאמ ןיא ןוא רעזייה עכעלטסירק ןיא ןרָאװעג ןטלַאהַאב ןענעז סָאװ ,רעדניק

 -סױרַא ,דנַאל ןדעי ןופ ןטלַאטשנַא עשידיא יד טימ ןעמַאזוצ ,טימַאב ךיז טָאה ןוא
 ! טסיזמוא -- בור'ס רעבָא ,טרָאד ןופ ייז ןריפוצ

 "רעיירפַאב; יד טימ ףמַאק ןטימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה גנולײטּפָא עטפניפ יד
 רעלופ ַא .עטײרּפַאב עשידיא יד ןופ טכער עלַאנָאיצַאנ וא עכעלשטנעמ יד רַאפ
 ןשטייד םעד ןיא ןענַאגרָא-טכַאמ עשיטירב ןוא רענַאקירעמַא יד ,ףמַאק רעשיטילָאּפ
 וצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא זנוא ךרוד ןענעז ,טיבעג-עיצַאּפוקָא ןשיכיירטסע ןוא
 .רעקלעפ ערעדנַא יו ,רעדירב ערעזנוא טייקידנעטשטסבלעז ןוא טייהיירפ ןבעג

 ,ןייּפ ןוא רַאמשָאק םוצ ףוס ַא ןכַאמ וצ רערעבָארעד יד ןופ טרעדָאפעג ןבָאה רימ
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 יד ןַא ,ייז רַאפ ןריטסעפינַאמ וצ ןוא ,ןדיא יד ןטילעג ןבָאה סע ןכלעוו ןופ
 -ילָאּפ יד טרימרַאלַא ןבָאה רימ ,רעלטיה טינ ןוא ,טגיזעג טָאה עיטַארקָאמעד

 -ילבעג-ןבעל ערעזנוא ןופ בצמ ןשיטירק םעד ןגעוו טלעוו רעד רָאג ןיא רעקיט

 רימ .ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעייז ןרעסעבוצסיוא ייז ןופ טרעדָאפעג ןוא ענעב
 -וצקירוצ טינ ,ןרָאװעג טליפרעד זיא גנורעדָאפ רעזנוא ןוא ,טרעדָאפעג ןבָאה
 רימ .ןגיּפשעגסיוא ייז ןבָאה סָאװ רעדנעל וצ עטעװעטַארעג עשידיא יד ןקיש
 יד וצ ןרעקמוא טינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,אפוג ןדיא יד טרעלקעגפיוא ךיוא ןבָאה
 רעד טָאה ,ץעזעג ןטיול ךיוא .טגלָאפעג ןבָאה ייז ןוא -- האמוט ןופ רעטרע
 סָאד רעבָא ,דנַאל-םַאטשּפָא ןייז וצ ןייגוצקירוצ טינ טכער סָאד טַאהעג טילּפ
 ןבָאה רימ ןוא ,ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד טנַאקַאב ןעוועג טינ זיא ץעזעג עקיזָאד
 ,ןלייצרעד וצ סָאד ייז טימַאב ךיז

 ,עיצַאּפוקָא רעד ןופ ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ טרעדָאפעג רימ ןבָאה ױזַא טקנוּפ
 רַאפ ןרעגַאל ערעדנוזַאב ןדנירג וצ ,ןרָאװעג טליפרעד זיא גנורעדָאפ רעזנוא ןוא
 -עיצַאּפוקָא רענַאקירעמַא ןיא ןרעגַאל יד ןופ בור רעד זיא גָאט-וצ-טנייה ,ןדיא
 "עז גניפַאדלעפ ןוא גרעבסדנַאל ,ןדיא רַאפ זיולב טמיטשַאב ,דנַאלשטייד ןיא טיבעג
 גרעבסדנַאל ןיא ןוא ןדיא 7000 ךיז ןעניפעג גניפַאדלעפ ןיא ,ךעלטעטש עשידיא ןענ
 ןעגנוגנידַאב-ץנעטסיזקע ןוא -ןיואו יד סָאװ ,םעדצָארט .טנזיוט ףניפ רעכעה
 ןרעו סע : ןבעל לַאנָאיצַאנ ַא ןרעגַאל עשידיא יד ןיא טזיורב ,רעווש טרָאד ןענעז

 עשיאערבעה ןבעגעג ןרעוו סע ,טייקשידיא ןופ שינעטנעק ןיא סעיצקעל ןבעגעג
 ןייז רַאפ טָאה ,גרעבלעדייה ןבעל ,טלאצעגנאל רעגַאל ןיא ,'דכו ןעגנולעטשרָאפ
 ענעבילבעג ןבעל עשידיא יד .רעפסָאמטַא עשיצולח ַא טשרעהעג ,גנוזיילפיוא

 ןבָאה ייז ןוא חוכ םענעעזעגנָא ןַא ךיז טימ טלעטשעגרָאפ ןיוש ןבָאה ןרעייב ןיא
 ךיוא ןענעז 1945 רעבָאטקָא ןיא .םעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ סָאד טקעוװועגפיוא טרָאד

 טָאה טכַאמ יד סָאװ ,םעד ךרוד ןעגנוגנידַאב ןיואוו יד ןרָאװעג טרעסעברַאפ
 רוּפיכ:םוי .ןדיא טריטרַאװקנייא טרָאד טָאה ןוא ןשטייד ןופ תוריד טיײרפַאב
 -עגנָא ןוא גניפַאדלעפ ןיא שרדמ-תיב סָאד טכוזַאב רעוַאהנזייא לַארענעג טָאה
 סע .ןרעגַאל יד ןיא ןעגנורעסעבסיוא ןוא ןעמרָאפער יד ןגעוו ןדיא יד טגָאז
 רעפרעד עטנעָאנ יד ןכוזַאב וצ טכער סָאד םיטילּפ יד ןרָאװעג ןבעגעג ךיוא זיא
 טרעסערגרַאפ זיא ןלָאטיּפש עשידיא יד ןיא ןטעב לָאצ יד ,ןרעגַאל ערעייז ייב
 רימ .שיניצידעמ ןרָאװעג טכוזרעטנוא זיא רעגַאל ןיא דיא רעדעי ןוא ,ןרָאװעג
 ךיילג ןייטש וצ ,תולג ןופ ןדיא ענעכָארבעצ ןוא ענעגיובעגנייא יד טנרעלעג ןבָאה
 ,טכער עכעלשטנעמ ערעייז טפַארק טימ ןרעדָאפ וצ ןוא טכַאמ רעדמערפ רעד רַאפ
 -יטעט רעלענָאיצַאזינַאגרָא טימ טקיטפעשַאב ךיוא ךיז טָאה גנולײטּפָא עקיזָאד יד
 -לַארטנעצ ַא ןוא ,טעטימָאק ַא טריזינַאגרָא רעגַאל ןדעי ןיא טָאה יז .טייק
 .טיבעג-עיצַאּפוקָא ןדעי רַאפ טעטימָאק

 -כַאװ עכעלטפַאשלעזעג ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ןרעגַאל עלַא ןיא : עז ןוא
 רעלַארטנעצ רעד :ןעזלעב-ןעגרעב ןיא ןוא ןרעייב ןיא סרעדנוזַאב ,טײקמַאז
 -עזומ ןשטייד ןופ ןינב ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןדיא עשירעייב יד ןופ טעטימָאק

 "ןעגרעב ןיא ;ןעמָאנ ריא טרעוו ,טפַאשרעּפרעק ַא ןרָאװעג זיא ,ןעכנימ ןיא םוא
 רעד ךָאנ דלַאב .טעטימָאק רעשידיא רעד קיטעט רעייז ןעוועג זיא ןעזלעב
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 רעכעלטסירק-שיליוּפ רעד טימ טשימעגסיוא ןעוועג ןדיא יד ןענעז גנואיירפַאב
 טָאה ,שיצַאנ ןעוועג בור ריא ןיא זיא סָאװ ,טייהרעדנימ יד ןוא ,טייהרעדנימ

 דרומ ןדיא יד ןבָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .ןסַאמ עשידיא יד רעביא טשרעהעג
 ןענעז רעדנעלגנע יד ןוא רעקינייּפ עכעלטסירק ןוא עשיליוּפ ערעייז ןגעק ןעוועג
 ַא וליפַא ,רעקירדרעטנוא יד ןופ עקידנדייל יד ןלײטוצּפָא ןעגנואווצעג ןעוועג

 ןבעגעג ןענעז סע ןוא *עמיטש רעזנוא, ןעמָאנ ןרעטנוא ןענישרעד זיא גנוטייצ
 .עידוטס-רעטַאעט ַא ןעװעג ךיוא זיא סע .שיאערבעה ןיא סעיצקעל ןרָאװעג

 ךשמ ןיא .טרעקַאעג ףיט טרָאד ןבָאה ,םיכירדמ ןוא רערעל ,םיחילש ערעזנוא

 ןבָאה ,ןרעגַאל יד ןופ ןדיא יד טימ שינעגעגַאב רעזנוא ךָאנ ,ןכָאװ עקינייװ ןופ
 "רעביא ןבָאה ןטייז-טכיל סנעמעוו ,ןּפיט עטנוזעג טרימרָאפסיױא ייז ןשיווצ ךיז
 יד ,אברדא .טקנוּפדנַאטש ןשידיא ןוא ןכעלשטנעמ ןופ סנטָאש יד ןגיטשעג
 ערעייז ןיא ןרילומיטס וצ ןפלָאהעגטימ ןבָאה ,טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,םירוסי
 רימ .גנורעפּפָא-טסבלעז ֹוצ טייקטיירג יד ןוא קנַאדעג ןשיטסינויצ םעד תומשנ
 שפנו בלב ןענעז סָאװ ,טניירפ-ןשטנעמ עטעװעטַארעג יד ןשיווצ ןענופעג ןבָאה
 -ינַאגרָא עסיורג ַא טקעלּפטנַא ןבָאה סָאװ ;ןרעדנַא םעד ןבעגעגרעביא ןעוועג
 ןרעגַאל-ןטיוט יד ןופ ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןיא ךיוא טייקיאעפ עלענָאיצַאז
 יז ןשיװצ ןעוועג .גנוטער-רעדורב רַאפ םישעמ עטסיירד ןזיוװַאב ןבָאה ןוא
 ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ןטַאקיפיטרעס-הילע ךיז ייב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 טגכייצרַאפ ףרַאד ָאד ,ןייּפ ןיא רעדירב ערעייז ןופ ךיז ןדייש וצ טגָאזעגּפָא
 טיהעגּפָא טָאה סָאװ ,םוטנדיא ןשיווטיל ןופ שינעביילברעביא יד חבשל ןרעוו
 יד ןיא ךיוא ךַארּפש עשיאערבעה יד ןֹוא םַאלּפ ןשיטסינויצ ןוא ןשידיא םעד
 ,שיאערבעה ןטוג ַא טדערעג טָאה בור רעטסערג רעייז .ןרעגַאל-סגנוקיליטרַאפ
 -בָארּפ עלַא טנעקעג טוג ןבָאה ןוא הרות עשיטסינויצ רעייז טקנעדעג ןבָאה ייז

 עגַארפ יד .טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,םירוסי-בויא יד ץָארט ,דנַאל ןופ ןעמעל
 ןייק טריפעג טָאה געוו רעייז לייוו ,חומ רעייז ןיא טרעיובעג טינ טָאה *7 ןיהואוו,

 -חרזמ ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רעד .ןויצ
 -ולח ןוא עשיטסינויצ -- טייהרעמ רעייז .רעטוג ַא ןעוועג ךיוא זיא ,עּפָאריײא
 יד ןיא ענעבילבעג-ןבעל יד זַא ,חבשל ןרעוו טנכייצרַאפ ףרַאד סע .טנגוי עשיצ
 רעשידיא ןוא תופי םינּפ רבסב ןעמונעגפיוא ןבָאה ,דנַאלשטייד ןופ ןרעגַאל
 ןעמָארגָאּפ ןופ המיא רעד ןופ ןּפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,רעדירב ערעייז טייקשירבח
 ,ןלױּפ ןיא

 ַא ןופ טעברַא עשיגרענע יד ךיוא ןטוג וצ ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד ףוס םוצ
 םערַאװ ַא טימ ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןרעציפָא עשידיא ןוא םינבר ייר
 -נָאק רַאפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,הסיפת רעשידיא רעטנוזעג ַא ןוא ץרַאה שידיא
 -סנבעל ערעייז ןרעסעבסיוא רַאפ ןוא ןרעגַאל עלעיצעּפס ןיא ןדיא יד ןרירטנעצ

 ןשירעטילימ ןופ טייקיטעט יד ןרעוו טצַאשעגּפָא ףרַאד לעיצעּפס ; ןעגנוגנידַאב
 -ןבעל יד תבוטל ,טכַאנ ןוא גָאט ,רעהפיוא ןָא טעברַאעג טָאה סָאװ ,רענזוַאלק בר
 ןעוועג טייצ עסיוועג ַא זיא סָאװ ,שטידיינ בר ןשירעטילימ םעד ןוא ; ענעבילבעג
 ,דנַאלשטייד ןופ םינינע יד רַאפ רוטנַאדנעמָאק רענַאקירעמַא רעד ןופ רעבעגטַאר

 "נעמָאק רעד ןבעגעגרעביא טָאה ןוא ןרעגַאל יד רעביא ןרָאפעגמורַא זיא רע
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 ןיא ןעגנוגנידַאב יד ןרעסעברַאפ רַאפ ןגַאלשרָאפ טימ ,םודנַארָאמעמ ַא רוטנַאד
 רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןעמרָאפער ענייז ןופ טייהרעמ יד .ןרעגַאל יד
 ןשיווצ רעוט יד ךיוא .ןבעל ןיא טריפעגכרוד ןרָאװעג ןענעז ןוא רוטנַאדנעמָאק
 ערעדנוזַאב ןפַאש ןופ עיצקַא רעד ןיא ןפלָאהעגטימ ןבָאה עטעװעטַארעג יד
 ,ןדיא רַאפ ןרעגַאל

 ערעזנוא .גנוזיילסיא טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה גנולײטּפָא עטסקעז יד
 -ַארעג יד ןבעג וצ ,טכַאמ רעד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ טריפעג ןבָאה רעייטשרָאפ
 רעד ןופ םיחילש יד .לארשי-ץרא ןייק ןייז וצ הלוע טייקכעלגעמ ַא עטעוועט
 ןופ זומ םעד טליפעג ןוא ןענַאטשרַאפ ,ןעזעג ,עלַא ןופ רעמ ,ןבָאה עדַאגירב
 רעד רָאנ ,*עטלצרָאװעגסיױא, ןופ עגַארפ רעד רַאפ גנוזייל רעשיטסינוצ רעד

 ןוא גנורעדנַאװ ןופ הללק רעד ןופ עכעלקילגמוא יד ןעײרפַאב ןָאק םזינויצ
 טָאה סָאװ ,שטידיינ ברה ןפלָאהעג זנוא טָאה ףמַאק ןקיזָאד ןיא .גנולצרָאװסיױא

 -שטייד ןיא רוטנַאדנעמָאק רענַאקירעמַא רעד וצ םודנַארָאמעמ ןייז ןיא ןזיװעגנָא
 "ירעד טָאה ןוא לארשי-ץרא ךָאנ ןצכעל ןרעגַאל יד ןיא ןדיא בור רעד זַא ,דנַאל

 טייקכעלגעמ יד לארשייץרא ןופ ןּפורג-ספליה יד ןבעג וצ טרידנעמָאקער רעב
 ,לארשייץרא ןייק הילע רַאפ ןטעטיוװיטקַא-הרשכה ןרעגַאל יד ןיא ןעלקיװטנַא וצ

 רָאנ ,ףמַאק-הלואג םעד טריפעג רימ ןבָאה עדמערפ ןשיווצ זיולב טינ ןוא
 -ימַאב עלַא טעדנעװעגנָא ןבָאה םיחילש ערעזנוא .רעדירב ערעזנוא ןשיוצ ךיוא

 רעשיטסינויצ רעד םורַא קלָאפ ןופ ענעבילבעגרעביא יד ןרירטנעצנָאק וצ ןעגנוא
 ןוא ... ןעגנובערטש עשיטסינויצ ערעייז ןקרַאטשרַאפ וצ ןוא ןָאפ רעקידנעײרפַאב

 -קַאװרעד רַאפ ייס זַא ,טקעלּפטנַא זנוא רַאפ ךיז טָאה לָאמ ליפ :טנַאסערעטניא
 טָאה ןוא רָאלק ןעוועג "לארשי-ץרא; טרָאװ סָאד זיא רעדניק רַאפ ייס ןוא ענעס
 טזָאלעגסױרַא ןבָאה רימ סָאװ ,עגר רעד ןיא .גנורעלקפיוא ןייק טרעדָאפעג טינ
 ןדנוצעגנָא ןגיוא סנעמעלַא ןיא ךיז טָאה ,טרָאװ עקיזָאד סָאד ליומ רעזנוא ןופ
 -קַאװ ןָא ,ןבָאה סָאװ ,עכעלטנגוי יד ןופ ןגיוא יד ןיא סרעדנוזַאב ןוא רעייפ ַא
 "עגסיוא טָאה קילב רעקיזָאד רעד ןוא .ןגיוא ערעזנוא ןיא טקילבעג ,שינעל
 ןיא הלואג וצ טפַאשקנעב עקרַאטש רעייז רעטרעוו רעטנזיוט ןופ רעמ טקירד
 -ץעגרע ןריױלרַאפ ןבָאה סָאװ ,ענעי רָאנ טלײטעגּפָא ךיז ןבָאה סע .דנַאל רעזנוא
 -דיפ ַא טלייצרעד רימ טָאה סע .ןכוזפיוא ייז טלָאװעג ןוא תוחּפשמ ערעייז ואוו
 רעבָא ,לארשי-ץרא ןייק ןייג ליוו'כ, :ןרעגַאל יד ןופ םענייא ןיא עגיר ןופ רעל

 וצ יז ביוחמ ןיב ךיא ןוא ןרָאװעג ?ןעמונעגוצ, זיא יורפ ןיימ .,טינ ןָאק'כ

 ,עשרַאװ ןופ םייהנעיליל רענישזניא רעד טנייוועג ןוא טדערעג טָאה סע ."ןעניפעג
 יירד גנואיירפַאב ןייז ךָאנ ןרָאפעג זיא ,וַאכַאד ןיא ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא סָאװ

 רעטעמָאליק טנזיוט 200 רעביא ןרָאפעגכרוד זיא ןוא עּפָארײא רעביא םישדח

 ,יורפ ןייז טכוזעג ןוא ךיירקנַארפ ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ,ןלױּפ ,דנַאלשטיײיד ןיא

 וצ רעדניק ערעייז ןבעגעגרעביא ןבָאה סָאװ ,עטעװעטַארעג ןעוועג ןענעז סע
 ןעועג ןענעז ןוא ,עּפָארײא ןיא טטש ענעדישרַאפ ןיא םירעיוּפ עכעלטסירק
 .ןעניפעג וצ ייז ידכב ,רעדנעל-םַאטשּפָא ערעייז וצ ךיז ןרעקוצקירוצ ןעגנואווצעג

 םוצ ןרָאװעג טכַארבעג לארשי-ץרא ןופ טרָאװ סָאד זיא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא
 ןגעוו ,ןיז עריא ןגעוו טלייצרעד ןוא טדערעג ןבָאה סָאװ ,םיחילש ךרוד תולג
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 ןדיא עכַאװש עקיזָאד יד וצ טָאה טציא ,'דכו קיטילָאּפ ,רוטלוק ,ןטפַאשטריוװ
 -המקנ ןוא עקידנזיילסיוא יד ,דרעװש עשידיא יד לָאמ ןטשרע םוצ טלייצרעד

 ענייז טימ טפמעקעג טָאה סָאװ ,רוד ןשידיא ןגנוי ןגעוו ,דרעװש עקידנעמענ
 טנַאּפשעג ייז טָאה עדַאגירב יד .הלואג וצ געוו ַא טכוזעג טָאה ןוא םיאנוש

 -כַאפ רַאפ ןטלַאטשנַא טלעטשעגפיוא ,שיאערבעה ייז טנרעלעג ,טריזינַאגרָא ןוא
 ןוא ,לארשיל תמיק-ןרק ןופ ןטייקיטעט ייז ןשיוװצ טריפעג ,הרשכה רעשינעמ
 יד טריזינַאגרָא רימ ןבָאה 1945 ילוי ןיא ,םילקש ייז ןשיווצ טײרּפשרַאפ ךיוא

 עיציטעּפ יד ,עטעװעטַארעג רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ךרוד ןענעמתח ןופ טעברַא
 םעד ןופ טַאטלוזער סלַא ןוא .י"א ןייק הילע ןגעוו רעקלעפ עטריאילַא יד וצ
 עגנוי ןופ ןּפורג עּפָארײא ץנַאג רעביא ןגעוודייש ףיוא טרישרַאמ ןבָאה ,םעלַא
 -ַאנגיס ןבָאה ייז ; לארשי-ץרא ןייק טעדנעוועג םינּפ ןטימ ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניא

 ףיוא ןַא טימ ,ןָאפ רעסייוו-יולב רעניילק ַא ךרוד סָאטױא ערעזנוא וצ טריזיל

 ,שממ טבעלעגפיוא ייז ןבָאה רימ : טרָאװ ןייא טימ .,"דוד-ןגמ, ןטבעוועגסיוא םיא
 ,ןיז ןשידיא ןיא ייס ןוא ןכעלשטנעמ ןיא ייס

 רעייז ןיא סָאװ ,דנַאלשטיײד ןיא טנדרָאעגנייא רימ ןבָאה ןצנערעפנָאק יירד
 דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןענעפע ןופ םעלבָארּפ סָאד טלעטשעג רימ ןבָאה רעטנעצ

 ,הילע ףיוא עּפָארײא ןיא ןטרַאװ סָאװ ,יד ןופ בצמ םעד ןרעסעברַאפ ןופ ןוא
 -סינויצ יד ןופ רעייטשרָאפ יד ךרוד ,ןעכנימ ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא ענייא
 רעייטשרָאפ יד ךרוד ,ןעיליטַא טניעס ןיא עטייווצ יד ,ןרעייב ןיא םיפינס עשיט
 ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא ןטיבעג רענַאקירעמַא יד ןיא ןרעגַאל ענעדישרַאפ ןופ

 יד ןופ רעיײטשרָאפ יד ךרוד ,ןעזלעב-ןעגרעב ןיא עטירד יד ןוא ,ךיירטסע
 ,טיבעג ןשיטירב ןיא ןרעגַאל

 ןיא ןעמוקעגנײרַא ןענעז רימ ןעו .ןעכנימ ןיא סוניכ רעשיטסינויצ רעד
 יד -- ןעכנימ, :דליש יד ריא ןיא ןענופעג ךָאנ רימ ןבָאה ,טָאטש רעקיזָאד רעד
 ןופ זיוה עניורב סָאד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,?גנוגעווַאב רעד טדַאטש-טּפיױה

 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ואוו ,רעלעק:ריב רעד ןוא ײטרַאּפ רעשיצַאנ רעד
 םעד זיא ,ןַאמיירפ-ןעכנימ רעגַאל םעד ןיא ,ָאד ןוא ,?שטוּפ , רעשיצַאנ רעטשרע
 -סינויצ ןופ סוניכ רעסיורג רעד ןעמוקעגרָאפ ,1945 ינוי ןט24 ,ה"שת זומת ןט2
 טעברַא ןיא ןענַארעטעװ ,עגנוי ןוא עטלַא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןטַאגעלעד עשיט
 -,טס ,גניפַאדלעפ ןופ :ןעמוקעג ןעמ זיא ןרעייב ןיא ןרעגַאל עלַא ןופ ,עיינ ןוא

 רעד .ןַאמיירפ-ןעכנימ ,ןעכנימ ,םייהסיילש ,גרעבסדנַאל ,גרעבכוב ,ןעיליטַא

 עשיטסינויצ עסייוו-יולב טימ ,סנירג ןוא ןעמולב טימ טריצַאב ןעוועג זיא לַאקָאל

 וז ןיא -- וצרת םא; ,"ינימי חכשת -- םילשורי ךחכשא םא/ :יװ ,ןפורפיוא

 -ּפָארַא ןבָאה ןדָאב ןוא הילע ,עיצַאזינָאלָאק ,הלואג ןגעוו ןעגנוזָאל ןוא ,"הדגא
 ןופ ןוא לצרעה ןופ רעדליב -- ענובירט רעד ףיוא .טנעוװו עלַא ןופ ןגירשעג
 לָאז ןיא ןלוטש יד ףיוא .ןָאפ עשיטסינויצ יד ןוא םזינויצ ןופ רעדנירג יד
 ןוא טנעה ערַאד ןוא ענעקורט טימ ,ןטעלעקס ענעּפמורשעגניײא ןסעזעג ןענעז
 ,עטריטסערַא-רעגַאל ןופ םידגב ןגָארטעג ןבָאה ייז ןופ ליפ .ךעלטיה עטשטיינקעצ
 ןַא ,טייקליטש ענעריורפרַאפ ַא ,גנורעווילגרַאפ עטיוט ַא םינּפ סנעמעלַא ףיוא

 ןענָאלימ יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה ייז .טײקיטנעהּפָא ןופ קורדסיוא



 ןליוּפ ןיא םיצולח 196

 .עּפָאריײא ןיא טנערברַאפ ,ןעגנַאהעגפיוא ,טקיטשרעד ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ןטסינויצ
 .י .ענעטָארטרַאפ יד וצ ןעזסיוא רעייז ןיא ךעלנע ןעוועג ןענעז רעייטשרָאפ יד ןוא
 וצ טַאגעלעד ַא ,ענווָאק ןופ טַאקָאװדַא ןַא ןעוועג זיא רענדער רעטשרע רעד
 ַא סױרַא זיא ץרַאה ןסירעצ ןייז ןופ .רָאה עָארג טימ ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ
 ןעלמיה טלַאּפש סָאװ ,ןכערברַאפ ןקידנעיירש םעד ןגעק טסעטָארּפ רעקיטולב
 ;טיהשטנעמ רעקידאמט רעד ךרוד ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זנוא ןגעק זיא סָאװ ןוא
 יד סָאװ ,ןטלעוװו ןסירעגנייא המחלמ רעד תעכ ןבָאה עטנרעלעג ןוא רעקיטילָאּפ,

 עשידיא ןָאילימ ַא ןדרָאמסיוא סָאד רעבָא ,קרעוו-טסנוק טלזגעג ןבָאה סיצַאנ
 קנעדנָא םוצ ןענַאטשעגּפױא זיא להק רעד -- ?!טרַאעג טינ ייז טָאה רעדניק
 ,לַאז םענעי ןיא ןעוועג ןיא טייקטמותירַאפ עסיורג ַא ןוא ,םישודק יד ןופ
 ןופ אפור רעד ,ןרעייב ןיא טעטימָאקילַארטנעצ ןשיטסינויצ ןופ רעציזרָאפ רעד
 עיצקַאפסיטַאס טנָאמעג טָאה םיטילּפ יד ןופ רעטער ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעד ,ענווָאק
 רעד ןופ ענעבילבעג-ןבעל יד ןופ קיטייװ ןרַאפ ןוא עטיוט יד ןופ דנַאש רעד רַאפ

 עריא רַאפ דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןסָאלשעג טָאה סָאװ ,גנוריגער רעשיטירב
 .רעפמעק-רעמיורט

 סָאװ ,ּפַאלק רעד .ןעיליטַא-.טס ןױא ענעבילבעג-ןבעל יד ןופ ץנערעפנָאק יד
 -שטייד ןיא ןדיא ענעבילבעג-ןבעל יד ןופ ּפעק יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה
 ןפוררַאפ וצ ןרעגַאל יד ןופ רעוט יד ןגיואווַאב טָאה ,רעײרפַאב יד ךרוד דנַאל
 רעייז ףיוא ןרעה ןזָאל וצ ןוא המואה תיראש רעד ןופ םיחילש יד 1945 ילוי ןיא
 רעביא ךיז ןעוועקעדזיא סָאװ ,רעיײרּפַאב יד ןגעק טסעטָארּפ ןקיטכעמ ַא סוניכ
 ,םונהיג ןשיצַאנ םעד ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג סנ ךרדב ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ
 עקיזָאד יד ןריזינַאגרָא םייב ןפלָאהעג ליפ טָאה עדַאגירב רעד ןופ עיצַאגעלעד יד
 ןשידיא ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ןרעגַאל 46 ןופ םיחילש 94 .ץנערעפנָאק
 סוניכ רעד .ןעכנימ ןבעל ,ןעיליטַא-,טס ןיא ריטסַאנָאמ ןשטייד ןיא לָאטיּפש
 םעד ךרוד טריפעגסיוא ,רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד ןופ ןמיה ןטימ טנפעעג ךיז טָאה

 ןופ רעציזרָאפ ןוא לָאטיּפש ןופ רעריפ רעד .,לָאטיּפש םענעי ןופ רעטסעקרָא
 ןענעז סָאװ ,דיא ןענָאילימ יד ןעוװעג ריכזמ טָאה ןרעייב ןיא םידירשה דעו
 ,טלעװ "רעטריזיליויצ; רעד ןופ טרעדָאפעג טָאה ןוא ןרָאװעג טעדרַאמרעד

 בר רעשירעטילימ רעד .לארשי-ץרא ןייק הטילּפה תיראש יד ןריפוצרעבירַא
 -ירעמַא רעד ןופ גנואיצַאב רעד ןגעק רעטרעוו ערעטיב טגָאזעג טָאה רענזוַאלק
 ,דרעװש ןופ עטעװעטַארעג יד ,רעדירב ערעזנוא וצ טכַאמ-עיצַאּפוקָא רענַאק
 -טּפיױה סנעמעוו ,עדַאגירב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה ישי-רטוח ןַאטיּפַאק
 תומשנ יד טנָאמרעד בָאה ךיא .ענעבילבעג-ןבעל יד ןכיירגרעד וצ זיא עבַאגפױא
 ןבעגעג םיחילש יד ןבָאה ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ .עטעדרָאמרעד ןענָאילימ יד ןופ
 ןבָאה ייז ,דנַא .א דלַאװנעכוב ,וַאכַאד ,ןעזלעב-ןעגרעב :ןרעגַאל יד ןופ ןטכירַאב
 סָאד ןוא ןרעגַאל יד ןייא טליה סָאװ ,טייקרעטסניפ עכעלרעסיוא יד טרעדלישעג
 המשנ יד טכױלַאב סָאװ ,טפַאשטניירפ ןוא טפַאשרעדורב ןופ טכיל עכעלרעניא
 עקידנדייל ,ןענַארעטעװ עטלַא ןעוועג ןענעז םיחילש יד ןוא .עטעװעטַארעג יד ןופ
 ,ךעלדיימ עטסיירד ןוא דלַאװ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז סָאװ ךעלגניא .,ןעיורפ
 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטלע םעד ןופ רעקיצנייא רעד ,רָאי 6 ןופ לגניא ַא ךיוא
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 ןיא .םערָא ןייז ףיוא טלּפמעטשעגּפָא *רענעגנַאפעג, טרָאװ ןטימ ,ןרעייב ןיא

 עשידיא-ךעלשטנעמ עקילייה ןוא עקרַאטש טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה רוביצ םעד-טָא

 ךָאנ .ןעקנַאדעג ןופ ןוא רעצרעה ןופ טייקינייא .יירעגירק ןוא דוריּפ ןָא ,תוחוכ

 עּפורג ַא זיא ,"הוקתה; רעד ןופ גנַאזעג ןטימ ץנערעפנָאק רעד ןופ הליענ רעד
 "רעלעק"-ריב; םוצ עדַאגירב רעד ןופ עיצַאגעלעד רעד טימ ןרָאפעג ןטַאגעלעד
 יד ןופ ןקעטָאילביב עשידיא ןרָאװעג טלמַאזעג ןענעז סע ואוו ,ןרעלטיה ןופ

 ,"תונכס, יד טלַאהניא רעייז ןופ ןשרָאפוצסיױא ידכ ,תוליהק עשידיא עטבױרַאב
 זיא ןרעטמַאל ַא ןופ ןייש ןרַאפ .הרות רעשידיא רעד ןיא ןטלַאהַאב ןענעז סָאװ
 יד ,רימ; :ץנערעפנָאק רעד ןופ עיצולָאוער-טּפיוה יד ןרָאװעג טרירַאלקעד

 ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז סָאװ ,עּפָאריײא ןיא ןסַאמ עשידיא יד ןופ ךעלטשער

 רעדלעוו ןיא אנוש ןטימ טפמעקעג ןבָאה רעטכעט ןוא ןיז סנעמעוו ,קלָאפ סלַא
 יד ןיא ,ןעגנוגעווַאב-דרערעטנוא ןיא ,סָאטעג יד ןופ סרעקנוב ןיא ,עּפָארײא ןופ

 ןוא עדַאגירב רעקידנפמעק רעשידיא רעד ןיא ,ןעײמרַא עטריאילַא יד ןופ ןעייר
 קלָאפ סלַא לוק רעזנוא ףיוא ןבייה ,ןטייהנייא-טסניד עקידלארשי-ץרא יד ןיא

 וצ ןוא ,לארשי-ץרא ןיא הנידמ עשידיא ַא דלַאב ןלעטשוצפיוא : ןרעדָאפ ןוא

 ילַא עלַא טימ דילגטימ ןטקיטכערַאבכײלג סלַא קלָאפ עשידיא סָאד ןענעקרענָא

 ,"ץנערעפנָאק-םולש רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז לָאז סָאװ ,רעקלעפ עטריא

 רעבמעטּפעס 28-27 ןופ געט יד ןיא .ןעזלעב-ןעגרעב ןיא ץנערעפנָאק יד

 עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגפיונוצ ,תונכה ליפ ךָאנ ,ךיז זיא

 ןופ םיחילש ןעמוקעג ןענעז סע .טיבעג-עיצַאּפוקָא ןשיטירב םעד ןיא ןרעגַאל
 ןופ עטעװעטַארעג עלַא טינ ביוא .ךיירטסע ןופ וליפַא ןוא טיבעג רענַאקירעמַא

 -ירב יד ןופ סעיסערּפער יד רעבָא ןבָאה ,םינויצ ןעוועג ןענעז ןעזלעב-ןעגרעב
 רעשיטסינויצ רעסיורג ַא ןיא ץנערעפנָאק יד טלדנַאװרַאפ ןענַאגרָא-טכַאמ עשיט
 עקרַאטש יד ןוא ,ןעיליטַא-.טס ןוא ןעכנימ ןופ ץנערעפנָאק יד יו ,ץנערעפנָאק

 -ץרא רעיירפ רעד ןוא ןעזלעב-ןעגרעב ןופ ןדיא-רעגַאל יד ןשיווצ גנודניברַאפ
 רעצנַאג רעד טימ ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא זיא לארשי
 טשרעהעג טָאה רעפסָאמטַא עשיטסינויצ ַא זילב טשינ .טכַארּפ ןוא טפַארק
 יד ןגעק לגנַארעג רעד טליפעג ךיוא ךיז טָאה סע רָאנ ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 -עגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,*טעטסעיַאמ ןייז, ןופ גנוריגער רעד ןופ תוריזג עצרַאװש
 ...דנַאלגנע ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ סעסיפָא יד ןיא ןביוה

 ןענעז ,"ןדיא עטלצרָאװעגסױא, ןופ ךשוח םעד ןיא ןטקנוּפ עקיטכיל ,.;

 דנַאלשטיײד ןיא ןדיא עטעװעטַארעג יד .,סמרַאפ-הרשכה ןוא םיצוביק יד ןעוועג
 רעניילק ַא ץוח) טעברַא ןייק ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג טינ ןענעז ךיירטסע ןוא
 ןוא (ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ייב טקיטפעשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,טייהרעדנימ
 -טכַאמ עשטייד עקיטרָא יד ךרוד םוצמצב ןרָאװעג ןבעגעג ייז זיא זייּפש רעייז
 טינ טעמכ ייז ייב טָאה ןבעל לערוטלוק-שידיא ןוא ןײמעגלַא ןַא .ןענַאגרָא
 יד ןיא .ןעוועג טינ ךָאנ זיא טעברַא עשיטסינויצ עכעלקריוו ןייק ,טריטסיזקע
 -סדנַאל ןיא ,גניפַאדלעפ ןיא יװ ,ןדיא רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז סָאװ ,ןרעגַאל
 ,ןעגנַאפעגנָא ,תמא ,ךיז טָאה דנַא .א טרופקנַארפ ןיא ףָאה-רעגרובמַאה ןיא ,גרעב
 ,טעברַא רעשיזיפ וצ גנוגעווַאב עניילק ַא ,עדַאגירב רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא
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 -ערבעה ןוא רענײמעגלַא וצ גנוכַאװרעד ַא ןוא ,המודכו יירעדיינש ,יירעטסוש :.יוו
 זיא קיפיולרָאפ רעבָא .טעטױװיטקַא רעשיטסינויצ ןוא טעברַא-רוטלוק רעשיא
 ,הלחתה ַא יו רעמ טינ ןעוועג סָאד

 ןַא ןעוועג רעבָא ןענעז דנַאלשטייד ןיא ןטקנוּפ-הרשכה יד ןוא םיצוביק יד

 "ץרא ןיא טלעװ רעשידיא רעיינ ַא ןופ יובפיוא ןרַאפ גנוגעװַאב-סגעוורעטנוא
 ץוביק, :דנַאלשטײד רעטײרפַאב רעד ןיא םרַאפ-הרשכה עטשרע יד .לארשי
 קיצעביז .ןרעװ טריטָאנרַאפ סרעדנוזַאב ףרַאד ,ףָאהסגנירעג ןיא ?דלַאװנעכוב
 רַאפ ,ץוביק-הרשכה רעשיצולח סלַא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ןעיורפ ןוא רענעמ
 ןעועג זיא רעגייטש-סנבעל רעייז ןוא ,גנודליב ןוא הרות ,טפַאשטריװדנַאל
 ןוא דלַאװנעכוב ןופ עטעװעטַארעג -- ייז ןופ 66 .קידלארשי-ץרא-שיטסינויצ
 טפַאשטריװ רעייז ,ןעמָאנ םעד טימ ןרָאװעג ןפורעגנָא ץוביק רעד זיא רעבירעד
 ,דלַאװ םענייש ַא ןופ לייט ַא ךיוא ןוא ןטכורפ ,ןסנירג ,האובת ןסָאלשעגנייא טָאה
 םעד ןיא ןוא ,דרעפ ןוא רענעה ,יק ןענופעג ךיז ןבָאה רַאטנעװניא ןקידעבעל ןיא
 ןופ ָאװינ רעד .ןענישַאמ עכעלטפַאשטריװדנַאל ןוא םירישכמ-סטעברַא --- ןטיוט
 ןבָאה םירבח יד .רעטוג טולָאסבַא ןַא --- ןילּפיצסיד ןוא עיצַאזינַאגרָא ,טעברַא
 ןַא -- טעברַא-רוטלוק יד .םיפירצ עקינייא ןיא ןוא ןינב-ןייטש ַא ןיא טניואוועג
 עשידיא ,שיאערבעה : םידומיל רַאפ ןזיירק ריפ ןריטסיזקע סע .עטנכייצעגסיוא
 טפירשפיוא ןַא טרעטַאלפ ןינב ןופ טנָארפ ןרעביא .שילגנע ןוא שידיא ,עטכישעג
 ןינב ןופ ןריט יד ףיוא ןדליש יד .דלַאוװנכוב ץוביק :ס"דוד-ןגמ, ייווצ ןשיווצ
 עשיטַאמַארד ַא טַאהעג ךיוא טָאה ץוביק רעד .שיאערבעה ןיא ןבירשעג ןענעז
 ,רעדיל-ןויצ ןוא רעדיל-סקלָאפ ןעגנוזעג ןבָאה תורבח ןוא םירבח יד .עּפורט
 הליפת טנדרָאעגנייא ןבָאה עזעיגילער יד .ָאטעג ןופ רעדיל ןוא עביל ןופ רעדיל

 ןײזטסואווַאב ןופ טייקינייא ,ך"נת טנרעלעג ןעמַאזוצ ןבָאה ןוא גָאט ןדעי רוביצב
 ןדנואוו ערעייז זַא ,קפס ןייק ָאטשינ .ייז ןשיווצ טשרעהעג טָאה םישעמ ןופ ןוא
 ,גנופַאש ןוא טעברַא וצ טבערטשעג ןבָאה ייז ןוא ןלייהרַאפ וצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה
 -ַאב רעייז ןיא טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה ןוא לארשי-ץרא ןייק רעבירַא ןענעז ייז
 ,ץוביק רעיינ ַא ףָאהסגנירעג ןייק ןעמוקעג זיא טרָא רעייז ףיוא .דנַאלרעטָאפ טיינ

 -וביק ערעדנַא ליפ דנַאלשטייד ןיא ןעוועג ןענעז ,ץוביק ןקיזָאד םעד ץוח
 ןוא "רורד, םיצוביק יד ,"בגנה ץוביק, ,"השראוו ימחול ץוביקע :יװ ,םיצ
 ןעזַאהצליב ןיא ל"ז שענעס הנח ןופ ןעמָאנ ןפיוא ץוביק-טנגוי רעד ייז ןשיווצ
 ,ןשטנעמ-סטעברַא ןעוועג ןענעז םירבח ערעייז ךיוא .ךָאנ ןוא גרעבסדנַאל ןבעל
 טדערעג ןבָאה ייז .יז ןעיוב ןוא לארשי-ץרא ןייק ןייז וצ הלוע גנונפָאה טימ לופ
 טייצ רעד ןיא טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,ןקילגמוא יד .שיאערבעה ןטוג ַא
 ןבָאה ,גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ןעגנוגנידַאב-םויק ערעווש יד ןוא גנוקירדרעטנוא ןופ
 ןוא רעשידיא ןופ ָאװינ רעד ,תמא .טסייג ןשידיא םעד טױטעגּפָא טינ ייז ייב
 ןיא ןענעז ייז לייוו ,רעקירעדינ ַא רעייז זיא טנגוי רעד ןופ גנודליב רענײמעגלַא
 רעבָא ,טייקכעלשטנעמ ןוא טייקשידיא ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג רָאי סקעז ןופ ךשמ
 ,המשנ רעייז טמערַאװרעד לארשי-ץרא ןייק גנובערטש יד

 עטגייווצרַאפ ענייז טימ טנגונגַאב טינ ךיז טָאה ?עּפָאריײא רַאפ זכרמ ,, רעד
 דנַאלשטיײד ןיא ןדיא-רעגָאל יד ןשיווצ ,עשידיא ןוא ערַאטינַאמוה ,ןטייקיטעט
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 ץנַאג טייקיטעט ןייז טימ ןעמונעגמורַא ,טגָאזעג יו ,טָאה רָאנ ,ךיירטסע ןוא
 - | ,עּפָארײא

 יד וצ 1945 גנַאפנָא ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,ןיז-ללארשי-ץרא עטשרע יד
 ןטקעריד ַא ןיא ןטָארטעגנײרַא ןענעז ןוא םוטנדיא ןשיליױוּפ ןופ ךעלטשער
 ןעוועג ןענעז ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןופ רעריפנָא יד טימ טקַאטנָאק
 טינ זיא םוטנדיא ןשיליוּפ ןופ ךעלטשער יד ןשיווצ .עדַאגירב רעד ןופ םירבח

 טרָאד טָאה לארשי-ץרא טרָאװ סָאד .עדנַאגַאּפַארּפ עשיטסינויצ ןייק קיטיונ ןעוועג
 ןייז סָאװ ,עדַאגירב רעד ןופ טַאדלָאס ַא ןוא .טפַארק-סגנואיצוצ ַא ןסעזַאב
 טינ ךָאנ ןעמ טָאה םיא ןוא ָאידַאר-יצַאנ רעד ךרוד טרעהעג ןעמ טָאה ןעמָאנ
 ךשמ ןיא ןענעז ייז תויה ,ןדיא עלַא רַאפ טקנוּפ-סגנואיצוצ ַא ןעוועג זיא ,ןעזעג

 ןרעהרעד וצ טכוזעג ייז ןבָאה ,לארשי-ץרא ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג רָאי סקעז ןופ
 סרעדנוזַאב ןוא ,ןרָאי עקיזָאד יד ןיא דנַאל ןופ עטכישעג יד םיחילש ערעזנוא ןופ
 ןַאד טָאה סָאװ) טנגוי עצנַאג יד .עטנַאקַאב ןוא םיבורק ערעייז ןגעוו תועידי

 ;םיצוביק-הרשכה ןיא טבעלעג טָאה (ךעלדיימ ןוא ךעלגניא 1500 ייב טלייצעג

 תוקיבד ןוא תובהלתה טימ ןרָאװעג ןעגנוזעג טרָאד ןענעז רעדיל-לארשי-ץרא

 ןעוועג ןענעז ,עיצַאזינָאלָאק רעיינ רעד ןגעוו םיחילש ערעזנוא ןופ תורושב יד ןוא
 םיכורבק דיל סָאד .ץרַאה טקיטייועצ רעייז רַאֿפ םַאזלַאב רעקידנלייה ַא יו

 -תיב ןיא םיחילש ערעזנוא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענעז סע ןכלעוו טימ ,"םיאבה

 ךיוא .טַאדלָאס עקרַאטש ערעזנוא ןופ ןגיוא יד טכייפ טכַאמעג טָאה ,םימותי
 ןבָאה ייז .ןבעל וצ גנוכַאװרעד יד ןרָאװעג קיטנָאק זיא םימותי יד ןשיווצ
 גנוריגער עשיליוּפ יד ,רוטַארעטיל רעד ןופ טריטיצער ןוא טצנַאטעג ,ןעגנוזעג

 -ץרא ןייק ךעלטשער עשידיא יד ןופ הילע רעד ןיא טריסערעטניארַאפ זיא
 ייוצ ,לָאט-הטיחש םעד ןזָאלרַאפ ןוא גנוזיילסיוא לי דיא רעדעי ןוא לארשי

 -רַאפ רעד רַאפ עגיל יד, :דנַאל ןיא טריטסיזקע ןַאד ןבָאה םינוגריא עשיצולח

 עשיטסינויצ ערעדנַא ןופ ?דוחיא, רעד ןוא *רעגַאל ןשיטסילַאיצַאס ןופ גנוקינייא
 ואוו ,עגיל רעד ןופ סוניכ ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה םיחילש ערעזנוא .ןעײטרַאּפ

 רענייפ ַא ןרָאװעג טדערעג טרָאד זיא סע .ןָאזרעּפ 200 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע
 ןופ דנַאברַאפ רעד .לארשי:ץרא ןופ רעדיל ןרָאװעג ןעגנוזעג ןוא שיאערבעה

 ןעוועג זיא ,(קעטנַא) ןַאמרעקוצ קחצי טימ שארב ,רענַאזיטרַאּפ עשיצולח יד
 ךיוא .ןַאמ 1200 ייב גנואיירפַאב רעד ךָאנ טלייצעג טָאה ןוא עיזעלש ןיא קיטעט
 .ןפָארטעג םיחילש ערעזנוא ךיז ןבָאה םיא טימ

 ריא ךָאנ עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא *ץולחה, ןופ ץנערעפנָאק רעטשרע רעד ןיא
 ךיז ןבָאה ,1945 ילוי ןטימ ןיא גַארּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנואיירפַאב
 250 ןופ 80 דנזעװנָא טרָאד ןעוועג ןענעז סע .םיחילש ערעזנוא טקילײטַאב
 ןעוועג זיא ןסולשַאב עריא ןופ רענייא .דנַאל ןיא ןעוועג ןַאד ןענעז סָאװ ,םיצולח
 ןעגנומערטש ןוא םיגוליּפ ןָא ,םַאר עשיצולח עכעלטייהנייא ןַא ןפַאש וצ

 -טנגוי עשיטסינויצ עכעלטייהנייא ןַא ןענופעג רימ ןבָאה ךיירקנַארפ ןיא
 ףיוא רענייא רעטנורעד ,הרשכה:יצוביק עקינייא ןוא ,םיצולח 800 ןופ גנוגעווַאב
 עשיאערבעה 15 ןבעגעג ייז טָאה'מ ןעוו .ץענערג רעשינַאּפש-שיזיױצנַארפ רעד
 -ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ןוצר רעד .ןטכיולעגפיוא ןגיוא ערעייז ןבָאה ,רעכיב
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 ,ענעי ןשיווצ ייס ,ךיירקנַארפ ןופ ןדיא יד ןשיווצ סיורג רעייז ןעוועג זיא לארשי
 ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ייס ,גירק ןופ געט יד ןיא ןטלַאהַאבסיױוא ךיז ןבָאה סָאװ
 -ץרא ןייק הילע ןגעװו גנַאלק רעזיולב רעד .ןרעגַאל יד ןופ טרעקעגקירוצ
 .רעצרעה ערעייז ןיא רעייפ ַא ןדנוצעגנָא טָאה ,לארשי

 ,דנַאלָאה ,עיגלעב ,ךיירקנַארפ ןיא ןדיא יד ןופ לייט ַא ןענופעג ןבָאה רימ

 רעייז ןגעוו טשימעצ ןוא זָאלטַאר ,עינעמור ןוא עירַאגלוב ,עיקַאוװָאלס ,ןרַאגנוא
 -וצנָא ךיז טיירג ןענַאטשעג ייז ןענעז ,העש-ייח ןופ ןייז הכוז וצ ידכ ,טפנוקוצ
 םיחילש ערעזנוא .םוטנטסירק םוצ ןײגרעבירַא וליפַא ןוא עיצַאלימיסַא ןיא ןּפַאכ

 יז ןבָאה ןוא טכיוועגכיילג ןקיטסייג רעייז ייז ןרעקוצקירוצ טימַאב ךיז ןבָאה
 ,העידי םצע יד .עיזוליא ןַא רָאנ זיא עיצַאלימיסַא וצ היטנ רעייז זַא ,טגייצרעביא
 ,טייהיירפ רעשיטילָאּפ ןופ לָאבמיס רעד ,עדַאגירב עשידיא ַא ָאד זיא סע זַא
 ינסָאדנופ טקעװעגפיוא ייז ןיא ןבָאה ,ריא טימ שינעגעגַאב עטקעריד יד ןוא
 ןוא .ןליוו ןשידיא םעד טקרַאטשרַאפ ייז ןיא ןבָאה ןוא ליפעג ןלַאנָאיצַאנ םעד
 דנַאלרעטָאפ םוצ ךיז ןרעקקירוצ ןגעוו עגַארפ יד ןענַאטשעג ייז רַאפ זיא סע ןעוו

 -ירב רעד ןופ םיחילש יד ןבָאה ,לארשי-ץרא ןייק הילע רעדָא (עיצַאירטַאּפער)

 .רעטייווצ רעד תבוטל טרידיצעד עדַאג

 ,עירדנַאסקעלַא ןיא רעטדנַאזעג רעשיטירב רענעזעוועג רעד ,טימס קָאקטיה
 -ץרא ןגעק טפיג םעד חרזמ ןלעטימ ןפיוא ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה רעכלעוו
 "סגנוריגער-רעטניא ןופ רעיײטשרָאפ, סלַא טריטמַא עילַאטיא ןיא טָאה ןוא לארשי

 עילַאטיא ןיא םיטילּפ עשידיא טימ ןפָארטעג ךיז טָאה ,?םיטילּפ רַאפ טעטימָאק

 לארשייץרא ןיא ץַאלּפ ןייק טינ ןבָאה ייז זַא ,ןגייצרעביא ייז טוװאורּפעג טָאה ןוא

 ךיז ןטײרּפשעצ רעדָא ,טפַאשרעגריב עשינעילַאטיא יד ןעמעננָא ןלָאז ייז זַא ןוא
 רעייז זַא ,טפַארק טימ טרעפטנעעג םיא ןבָאה ייז .טלעוו רעד ןופ ןקע עלַא ןיא
 "הווקתה, יד ןעגנוזעג ןבָאה ןוא לארשי-ץרא ןייק רָאנ ןייז וצ הלוע זיא ןליוו
 ןייק טינ ייז ןופ ליפ ןוא ,םיטילּפ ענעכָארבעצ ,ןדיא יד-טָא וצ זיא ןענַאװ ןופ
 זַא ,קפס ןָא זיא'ס ?ןייזטסואווַאב רעטנוזעג רעקיזָאד רעד ןעמוקעג ,םינויצ
 .טרעלקרעד סָאד ןבָאה ןיילַא ייז וו ,ןעמוקעג סע זיא ןטַאדלָאס ערעזנוא ןופ
 רעד ןופ דילגטימ ןוא עקירעמַא ןופ טנעדיזערּפ ןופ רעייטשרָאפ רעד ,ןָאסיראה
 ןיא םיטילּפ יד טגערפעג טָאה ,עיסימָאק-סגנושרָאפסיױא רענַאקירעמַא-שילגנע
 -לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןופ רעדנעל עקירעביא יד ןיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד

 סָאד ."לארשי-ץרא ןייקא :טרעפטנעעג ייז ןבָאה ,ןבערטש ייז ןיהואוו ,עּפָאריײא
 טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה סע ןעוו .םיחילש ערעזנוא ןופ העּפשה יד ןעוועג זיא

 ןייק ןרָאפ וצ ,דנַאלשטייד ןופ ןרעגַאל יד ןיא ךעלדיימ ןוא ךעלגניא רעטרעדנוה

 זיא ,לארשי-ץרא ןייק *ריהַאקא ףיש רעד ףיוא טרָאד ןופ ןזיײרּפָא ןוא לײסרַאמ
 -לָאג ַא טימ ,טנַאנעטײל רענַאקירעמַא ןַא ןענישרעד ןרעגַאל יד ןופ םענייא ןיא

 זַא ,םימותי יד ףיוא ןייז עיּפשמ וצ ידכ ,לטיה טיור ןייז ףיוא ןרעטש םענעד
 ?ךעלגניא יד טרעפטנעעג םיא ןבָאה סָאװ ןוא .עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןלָאז ייז
 ןייק ןריפ טינ וטסעװ זנוא; :ענעסקַאװרעד יו םיא וצ טלכיימשעג ןבָאה ייז
 -תולג יד רַאפ טלעטשעגקעוװַא ןבָאה רימ *!לארשי-ץרא ןייק --- רימ ,עקירעמַא
 יד ,םיטילּפ יד טיײלגַאב ןבָאה רימ .תולג ןופ עיצַאדיווקיל --- ליצ ןייא ןדיא
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 יד וצ געוו רעייז ףיוא ,םינויבא ןוא עכעלגעמרַאפ יד ,טנגוי ןוא ענעסקַאװרעד

 "ץרא ןייק ןפיש טימ טרָאד ןופ ןייז וצ הלוע ידכ ,עּפָארײא ןיא טעטש-טרָאּפ

 ןעגנוגנערטשנָא ןוא ףָאלש רעייז טעװעלַאשזעג טינ ןבָאה םירוחב ערעזנוא ,לארשי

 .הלואג ןוא הילע :ליצ ןייא ןגיוא ערעייז רַאפ קידנבָאה

 (ץתידוהיה הדגירבה רפס,)

 רענילבול .מ

 ןעזלעב ןיא גנואיצרעד עשידיא

 ןופ תוחוכ עשירערעטשעצ יד ןשיווצ ףמַאק רעקידתונשקע ,רעקיבייא רעד

 אפייס -- רוטלוק ןוא ןסיוו ןופ תוחוכ עקידתויח ,עקידנשירפרעד יד ןוא המחלמ

 -נָאמעד רָאלק ױזַא ןעוועג טינ לָאמניײק זיא -- םירפס ערעזנוא ןיא ארפס ןוא

 רעביא ןעגנַאהעג זיא דרעװש רעד ןמז לכ ,1945-1929 ןרָאי יד ןיא יו טרירטס

 דרעװש רעד יוװ דלַאב ;טמוטשרַאפ ןעוועג רוטלוק עשידיא זיא ,ּפעק ערעזנוא

 ...טנפעעג ךוב סָאד ךיז טָאה ,דייש ןייז ןיא ןרָאװעג ןָאטעגנײרַא זיא

 ױזַא -- ןוז-גנילירפ עכַאװש ןוא עסַאלב ַא תעב ,1945 לירּפַא ןט15 ןכָאנ

 טָאה -- רַאמשָאק ןוא ךשוח ןופ ןרָאי יד ןופ טרעצעגסיוא ןעוועג טלָאװ יז יו

 לפייה ַא ןבָאה ,ןעזלעב ןיא גנוטכינרַאפ ןוא טיוט ןופ לָאט םוצ טקוקעגּפָארַא

 "רעד רעשידיא טימ ןעמונרַאפ טַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ עשידיא עגנוי

 .טייקטסוּפ עקיטסייג יד טקרעמַאב לָאמַא טימ ,עפָארטסַאטַאק רעד רַאפ גנואיצ

 טָאה סָאװ ,םולח ןוָאר ַא טמולחעג ייז ןבָאה ,ייז םורַא ןברוח ןפיוא קידנקוק

 רעדניק לסיבַא ןבילבעג ךָאד ןענעז רשפא :טנָאזירָאה ןבירט רעייז טניײשַאב

 ...ענערָאװעג-לוצינ יד ןשיווצ
 ןעמונעגרעטנוא ךיז ןבָאה ייז ןוא טלגילפַאב ייז טָאה קנַאדעג רעקיזָאד רעד

 ןעמוקוצסױרַא ךעלרעפעג ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא סע .רעגַאל ןקיזיר ןיא ןכוז ֹוצ

 ץלַא ךָאנ ןבָאה סענַאגילוכ עשיצַאנ עטלעטשרַאפ .ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא

 -ףַאפ ןוא ןשינעטלעהַאב ןופ ןסָאשעג ,טעברַא עשיטסידַאס רעייז טצעזעגרָאפ

 טָאה ןוא טולב טימ טקיטעזעגנָא ןעוועג ךָאנ זיא ךלומ רעד .,גרַאװנסע טמס

 ...תונברק רעמ טרעדָאפעג

 ןעוועג ןענעז ייז .סנ ךרדב ןרָאװעג לוצינ ןענעז רעדניק עשידיא לפייה ַא

 טרעלקעגפיוא טינ ץלַא ךָאנ זיא סָאװ שינעטער ַא --- קָאלב ןרעדנוזַאב ַא ןיא

 | .ןרָאװעג

 רעדניק יד ןענעז ןהעש-לוש ךָאנ ,ףכית ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנואיצרעד

 יז .רעגַאל ןקיצומש ןוא ןטליופרַאפ ןופ ץוחמ ןריצַאּפש ףיוא ןרָאװעג ןעמונעג

 -סױרַא ייז טָאה ןעמ סָאװ ,עביל רעכעלרעטומ רעד ףיוא טריגַאער דלַאב ןבָאה

 ,טַאהעג טינ גנַאל ױזַא ןבָאה ייז סָאװ ןוא ןזיוועג
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 ןעגניז ךייר ןטירד "ןקירָאיטנזיױט, ןופ תוברוח ןשיוװצ רעדניק עשידיא
 :רעדיל עשיאערבעה

 ..."הדשל וידחי ואצי ,השו ידג ,ידגו הש;
 -לעב רעטמירַאב רעד ןופ ןרעק רעד ןעוועג זיא עּפורג עניילק עקיזָאד יד

 -לעדע בקעי .רד ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,לוש רעשיאערבעה רענעז
 ןופ ןעמוקעגסױרַא ןענעז רעדניק .ןסקַאװעג רדסכ זיא רעדניק לָאצ יד .ןייטש
 סקעז ....ןיײרַא לוש ןיא קעװַא דלַאב ןענעז ןוא ןריטסַאנָאמ ןוא סערָאנ ,ןרעלעק
 "רעד רעסיורג ַא ןעזלעב ןיא טריטסיזקע ןיוש טָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןכָאװ
 טימ וליפַא -- סרערעל טימ ןוא ןסַאלק ערעלוגער טימ טלַאטשנַא רעשירעיצ

 ...י ןקָאלג ןוא םינרדס

 ןעמוקעגנָא ןענעז עכלעוו ,עדַאגירב רעד ןופ םירוחב עטרימרָאפינוא יד
 יינ ַא ןוא טולב יינ רעגַאל ןיא טכַארבעגניײירַא ןבָאה ,רעטעּפש םישדח עקינייא
 ,ןרענָאיּפ-גנואיצרעד .ןדלעה עטבילַאב ערעזנוא ןרָאװעג דלַאב ןענעז ייז .ןבעל

 -לעזעג עיינ ַא טדימשעג עדַאגירב רעד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה ,ןעיורפ ןוא רענעמ
 ,ענָאז רעשיטירב רעד ןופ ןרעגַאל יד ןיא רוד םעיינ ַא טעװָאכעג ןוא טפַאש

 -רעד בור'ס ,ןרָאװעג טריטורקער זיא לַאנָאסרעּפ-רערעל רעקידנעטש ַא
 טעברַאעגסיוא זיא דלַאב .עדַאגירב רעד ןופ רענלעז יד ןשיווצ ,רערעל ענערַאפ
 .ךַארּפש-טכיררעטנוא יד סלַא שיאערבעה טימ םַארגָארּפ-לוש עלופ ַא ןרָאװעג
 ןבָאה רעדניק יד רעבָא ,רעכיב-טסקעט ןייק טַאהעג טינ ביײהנָא ןיא ןבָאה רימ
 ןעמ ...הּפ לעב טרעלקרעד ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ןעמונַאב ןטייקירעווש ןָא
 ..."תוחרופ תויתוא, יד ןעגנולשעג ןבָאה ייז זַא ,ןגָאז ןעק

 -טרָאּפס ןוא גייצעגביירש ,רעכיב רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז רעטעּפש
 ןופ ,דנָאפ ןשיטירב ןלַארטנעצ ןופ ,סערגנָאק-טלעװ ןשידיא ןופ םירישכמ
 ,ץנעגַא רעשידיא רעד ןופ ןוא ?טניָאשזד;

 ,סיורָאפ ןעגנַאגעג ריא זיא לוש רענעזלעב רעד ןופ ןעמָאנ רעטוג רעד

 ןח ליפ טימ טריפעגפיוא ,ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןעלקַאטקעּפס עשיאערבעה עריא
 עשידיא ךיוא יו ,ןסַאמ עשיטסַאיזוטנע ןגיוצעג ןבָאה ,אפוג רעדניק יד ךרוד

 -ּפָארַא טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז עכלעוו ,טלעוו רערָאג רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ

 .ןעזלעב ןייק ןעמוקעג
 עלַא ,ןרָאװעג טזיילעג לענש זיא רעליש-םימותי ןופ םעלבָארּפ עברַאה סָאד

 יד ,סגרוברַאװ יד ןופ טוג םענייש םוצ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענעז םימותי
 ןיהַא .(גרובמַאה ייב) עעזנעקנַאלב ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,םינבדנ עטנַאקַאב
 .רעעזפיוא ןוא רערעל ןרָאפעגרעבירַא ךיוא ןענעז

 ַא טַאהעג רעדניק יד ןבָאה ןייּפ ןוא טיונ ןופ ןרָאי ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ
 ךיז ןבָאה ייז .ןרעמיצ עקיטכיל ןוא עסיורג ןיא ץנעטסיזקע עמעוװקַאב ןוא עקיאור
 ךייא טנעק ריא .גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןוא הביבס רעשידיא ַא ןיא ןגיוצרעד
 ןעוועג ןענעז רעדניק עזָאלמיײה עקיזָאד יד ץלָאטש ןוא ךעלקילג יװ ןלעטשרָאפ
 ןופ םירבח ערעייז לעיצעּפס ,רעכוזַאב ןייז-חרוא-סינכמ טנעקעג ןבָאה ייז ןעוו
 םעדכָאנ ןבָאה םימותי עקיזָאד יד .ךָאװ ףוס ןכוזַאב ייז ןגעלפ עכלעוו ,ןעזלעב
 ,רעונה תילע רעד טימ קעװָא ןענעז ייז ןיהואוו ,לארשי ןיא םייה ַא ןענופֶעג
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 הליהק עשידיא עתמא ןַא ןרָאװעג רעגַאל רענעזלעב רעד זיא לייוורעד

 רעניואוונייא .'ב הילע רַאפ רעטנעצ ַא ןוא תונקסע רעשידיא רעוויסנעטניא טימ
 רעדנעל עשיאעּפָארײא ענעדישרַאפ ןופ ענערָאװעג-לוצינ ,ןרעגַאל ערעדנַא ןופ
 ןופ ליפ .ןעזלעב ןייק ןגיוצעג קר ךיז ןבָאה ,דנַאלסור ןופ ענעמוקעגקירוצ ןוא
 טכַארבעג ךיז טימ ןבָאה ,דנַאלסור ןופ ענעמוקעג יד לעיצעּפס ,רענעזלעב עיינ יד

 טקידנערַאפ טָאהעג וליפַא ןיוש ןבָאה רעדניק עקיזָאד יד ןופ עכנַאמ ,רעדניק
 רדסכ עיזַאנמיג ַא רַאפ טיונ יד זיא םורַא ױזַא .גנואיצרעד ערַאטנעמעלע רעייז
 וצרעד .עיזַאנמיג ַא ןפָאש וצ טכייל ןעוועג טינ זיא סע .רעקידנגנירד ןרָאװעג

 סָאװ רעבָא .ןעזלעב ןזָאלרַאפ טפרַאדעג טייצ רענעי וצ עדַאגירב עשידיא יד טָאה
 -עיפַארגָאעג ַא ? טייקנבעגרעביא ןוא םזילאעדיא טימ ןכיירגרעד טינ ןעמ ןעק
 עיזַאנמיג רעד רַאפ תודוסי יד טגיילעג טָאה לוש-רַאטנמעלע רעד ןיא רערעל

 לוש ַא ןעוועג זיא סע .עדַאגירב רעד ןופ רעציפָא ןקיאעפ ַא ןופ ףליה רעד טימ
 ןוא תועידי טימ ןדיא םתס טריטורקער ייז ןבָאה הליחתכל .םענרַאפ ַא טימ
 .רערעל ןיא טלדנַאװרַאפ ייז

 "עג ןבָאה רערעל יד .לוש יד ןריפ וצ הכאלמ ערעווש ַא ןעוועג זיא סע
 טקעטשעגנָא ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,רעכיב ןָא --- ןורכז ןופ ןטכיררעטנוא טפרַאד
 ןענעז ןוא רעליש יד ןופ הדמתה רעכעלביולגמוא רעד טימ ןוא םזַאיזוטנע ןטימ

 רעלופ ַא ןסקַאוועגסיױוא זיא טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמב .שירעפעש רעייז ןרָאװעג
 טָאה םַארגָארּפ ןרעל יד ןוא רערעל עקיאעפ ןוא עטריציפילַאװק ןופ לַאנָאסרעּפ
 ןײטַאל ,עימעכ ,שילגנע ,קיטַאמעטַאמ ,שיאערבעה ןרעדָאמ ןוא ך"נת ןעמונעגמורַא
 לוש רעד וצ ןרָאװעג ןבעגעגוצ זיא קעטָאילביב ַא .רעכעפ ערועדנַא עלַא ןוא
 -קיטסַאנמיג ַא ,רָאטקָאד-לוש ןקידנעטש ַא טימ רעטנעצ-טייהטנוזעג ַא ךיוא יװ
 ,לַאז-ליּפש ַא ןוא לָאז

 רעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא עיזַאנמיג ,, ןרָאװעג ןפורעגנָא לוש יד זיא טכער טימ
 .?עדַאגירב עשידיא

 -רַאטנעמעלע רעד טנידעג טָאה ,ןסעגעג ןבָאה רעליש יד ואוו ,ןיטנַאק יד
 -מורַא תודסומ עדייב עקיזָאד יד ןענעז טייצ רעד טימ .עיזַאנמיג רעד ןוא לוש

 ,טַאר ןשיגָאגַאדעּפ ןעמַאזניימעג ַא ךרוד ןרָאװעג ןעמונעג

 -עג רדסכ זיא רעגַאל ןיא טעברַאנעמַאזצ ןוא עינָאמרַאה ןופ טסייג רעד
 וצ טימַאב רדסכ ךיז טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןכרוד ןרָאװעג טגעלפ
 ַא -- ןלוש ענעגייא עריא טַאהעג טָאה עּפורג עמורפ יד ,ןּפורג עלַא ןפלעה
 .ךעלדיימ רַאפ ןלוש-"בקעי-תיב ,, ייווצ ןוא הבישי ַא ,הרות-דומלת

 ןוא ןבעל טכַארבעגנײרַא טָאה ןּפורג ענעדישרַאפ יד ןופ טייקיטעט יד
 טָאה ץנערוקנָאק יד .ץנערוקנָאק עטנוזעג ַא טרילומיטס ןוא רעגַאל ןיא ברַאפ

 ןופ ןטיבעג יד ףיוא ןטנַאלַאט ןרירטסנָאמעד ןוא ןעלקיװטנַא ןפלָאהעג ךיוא
 ךיוא ןבָאה ןלוש יד ןופ ךעלדיימ ןוא ךעלגניא יד .טרָאּפס ,טַאמכַאש ,טסנוק
 ןוא םיחוכיו יד ץָארט .ןעגנוגעוװַאב טנגוי ענעדישרַאפ ןיא ןעמונעג-ליײטנָא
 ,תויַצולח ןופ טסייג ַא ןיא טקינייארַאפ ןעוועג עלַא ייז ןענעז ,ץנערוקנַאק רעד
 .ןעזלעב ןיא ןבעל סָאד טרינימָאד טָאה סָאװ
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 ןיא טָאה תודסומ עשירעיצרעד עזעיגילער ןוא ענײמעגלַא יד טימ ןעמַאזוצ
 רעד ןיא ןבָאה רעליש רעטרעדנוה .לוש-"טרָא; עסיורג ַא טרינָאיצקנופ ןעזלעב

 -עּפמָאק ןופ גנוטייל רעד רעטנוא הכאלמ ַא טנרעלעגסיוא ךיז לוש רעקיזָאד
 יד ענייא טצנעגרעד ןבָאה "ץרא ךרד, ןוא "הרות, ,ןרָאטקורטסניא עטנעט
 עגנוי יד ןופ טפנוקוצ יד ןדימש ןוא רעטקַארַאכ םעד ןרימרָאפ ןיא ערעדנַא
 ןבעל וויטקודָארּפ ַא רַאפ ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענעז ייז :ןעזלעב ןיא ןשטנעמ

 עכלעו ,ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיא רעטנזיוט .ואוושרעדנַא רעדָא לארשי ןיא
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז ,רעדנעל ליפ ןיא רעגריב עקיצונ טנייה ןענעז
 .שיאערבעה עלַא ןענעק ןוא טייקשידיא רעייז ףיוא ץלָאטש עלַא ןענעז ייז .ןעזלעב

 ןרָאװעג זיא ,תוירזכא רעשיצַאנ ןופ לָאבמיס רעקידרעירפ רעד ,ןעזלעב
 -- המחלמ רעד ךָאנ סנַאסענער ןקיטסייג ןוא םוקפיוא ןשידיא ןופ לָאבמיס רעד

 ,"אפייס; רעביא "ארפס/, ןופ ןוחצנ ןופ לָאבמיס רעד

 ("ןעזלעב;)

 ווירב

 קיווייל .ה ןופ

 ,(* טפַאזנזָאר ףסוי רבח רערעייט

 ,ךייא טימ שינעגעגַאב ןיימ ןופ קורדנייא ןרעטנוא ץלַא ךָאנ ןיב ךיא
 ךייא יײטשרַאפ ךיא .טימעג רעייא ןופ טייקפרַאש רעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא
 עקיטכיר סָאד ןייז טשינ ךָאנ ץלַא טעװ ןגָאז טשינ לָאז ךיא סָאװ ןוא טוג רעייז
 רימ ןוא ,ןרעגַאל יד ןיא רעדירב ערעזנוא ,ןדיא יד וצ קירוצ טרָאפ ריא .טרָאװ
 עטסרעמ יד ייב סיוועג ָאד זיא .עקירעמַא רעקיאור רעד ןיא ָאד ןביילב עלַא
 וצ ייו זיא -- טשינ סע ןליפ סָאװ יד .דלוש ןופ ליפעג ַא עקירעמַא ןיא ןדיא
 .עקירעמַא עשידיא סָאד ןטסעמ ןפרַאד רימ ןעמעוו טימ ,יד ןענעז ייז טשינ  ,ייז
 ,סָאד ןרעדליש וצ עכלעוו טימ רעטרעוו ןייק ןַארַאפ טשינ תמאב ןענעז ,ללכב
 חמי רעד טָאה ךַאז ןייא .המחלמ רעד ןיא טריסַאּפ טָאה קלָאפ רעזנוא טימ סָאװ
 ערעזנוא ןוא םירבק עשידיא טימ דרע יד טליפעגנָא טָאה רע : טכיירגרעד ומש
 זיא דיא רעד .רענייז טשינ טרָאפ זיא ןוחצנ רעד רעבָא .ןברוח טימ רעצרעה
 ןכערבעצ וצ טשינ ךות ןיא זיא הרובג עשידיא יד .רעקיביײא ןוא רעקרַאטש
 ,ךייא טימ ןרעגַאל יד ןיא ערעדנַא עלַא ךיא עז ךייא ךרוד .ךייא ןיא ךיא עז סָאד

 ןסייה ןיימ ךייא ךרוד ןקישרעביא ןוא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא ליוו ךיא
 ...ןרעגַאל יד ןיא קלָאפ רעזנוא ןופ עלַא וצ סורג ןשידיא

 1945 רעבמעצעד 20 ,קרָאיזוינ

 עטײרפַאב יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ רעד ןַאד ןעוועג זיא טפַאזנזָאר ףסוי (*
 .ענָאז רעשיטירב רֶעד ןיא ןדיא
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 רעגנַאמ קיציא ןופ

 ,(* לַאטנזָאר טניירפ רערעייט

 רעיז תמאב רימ טָאה רע .ווירב ןקיצרַאה רעייא רַאפ ךייא קנַאד ךיא
 ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ךיז ןעגנולעג זיא רימ שטָאכ זַא ,רימ טביולג .טיירפרעד
 טונימ ןייא ןייק ךיא בָאה ,טבעלעגרעביא עלַא טָאה ריא סָאװ םונהיג םעד טָא

 ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא קנַאדעג ןיימ ןוא ץרַאה ןיימ .ךייא ןיא ןסעגרַאפ טשינ
 ןשיוצ .תמא רעטסנייר רעד רָאנ ,הצילמ ןייק טשינ זיא'ס ,ןלױּפ ןיא ךייא טימ

 ךיא בָאה ייז ןשיװצ ,ןרָאי עטסנעש עניימ טכַארברַאפ ךיא בָאה ןדיא עשילױפ
 ךיא בָאה ןליוּפ ןיא טנגוי רעשידיא רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,קרעוו עניימ ןפַאשעג
 -שטנעמ רעד ןוא קלָאפ ןשידיא ןרָאפ ןטייצ ערעסעב ףיוא טמולחעג ןוא טּפָאהעג
 ,ללכב טייה

 ןעוועג ןענעז ייז תעשב --- ןטסינַאמוה ,ןדיא רימ ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז רימ
 ,סעיטסעב

 -ערָא רעקילָאמַא ןַא ןופ ךעלטשער ,טּפַאלקעצ ,ןכָארבעצ רימ ןענעז טציא
 ןכוז סָאװ ,טנעה עטקערטשעגסיוא ןענעז רימ .טײקצנַאג רענייש רעבָא רעמ
 -ּפָא טשינ זנוא טעװ סָאװ ,רעיורט ַא ,רעיורט ןוא ׁשַא ןופ ןברוח ןרעביא ךיז
 ,תורודה לכ ףוס דע ןזָאל

 ענעבילברַאפ יד רימ .ןשטנעמ ןוא ןדיא ןבילבעג ןענעז רימ : טסיירט ןייא
 ןוא סעיטסעב ןשיווצ ןייז טשינ לָאז'ס רעווש יװ ,ןביילברַאפ סע ןלעװ רימ ןוא
 ...רענידנצעג

 1945 רעבמעצעד 27 ,ןָאדנָאל

 רעדניק עשידיא רעדלַאװנעכוב יד ןופ

 ("טרָאװ רעזנוא , ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ווירב ַא)

 ,םולברַאי טניירפ

 .רָאי 18 זיב 10 ןופ עכעלטנגוי עשידיא 400 יאוקע ןיא ךיז ןעניפעג רימ

 "רַאפ זנוא טימ .קירוצ ךָאװ ַא טימ דלַאװנעכוב ןופ ןעמוקעגנָא ָאד ןענעז רימ
 ,סיוא זנוא טלַאה ןוא טכיזפיוא יד זנוא רעביא טָאה יז ןוא *עזָא, יד ךיז טמענ
 רעדיוו דלַאב עקַאט ןבָאה רימ .,ןריזינַאגרָא ןיא ךיז טלַאה ָאד ןבעל רעזנוא

 ןטעברַא דלַאװנעכוב ןיא יו ױזַא ןוא טעברַא עשיטסינויצ רעזנוא ןעמונעגפיוא
 ןעמַאזװצ ,סערגנָאק םוצ ןרעהעג סָאװ ןעגנוטכיר עשיטסינויצ עלַא .ה ,ד ,רימ

 עזעיגילער יד זיא טשער יד .עכעלטנגוי 250 ךרע ןַא ןרעהעג זנוא וצ
 ךָאנ זנוא טָאה רענייק סָאװרַאפ ,קרַאטש רעייז טרעדנואוו זנוא .עּפורג עשידוגא
 ,*טרָאװ רעזנוא, םעד ןופ ךיוא ןוא ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ טכוזַאב טשינ

 יץמיטש רעזנוא, ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער רעד ןיא דילגטימ ַא ןעװעג זיא לַאטנזָאר דוד (*
 .ןייּפמַאק-ןטפַאשקרעװעג ןטימ ןדנוברַאפ ,קרָאי-וינ ןיא טציא .ןעזלעב-ןעגרעב ןיא

 (1946 ץרעמ 17 ,"עמיטש רעזנוא,)
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 ןוא ןעמוק ָאד רעייטשרָאפ עזעיגילער ערעדנַא ןוא םינבר ןענעק סָאװרַאפ
 ?ןטסינויצ עגנוי 250 ,זנוא רַאפ טשינ סערעטניא ןייק ריא טָאה יצ 1 טשינ ריא

 ןביילב ָאד ןלָאז רימ ,ליו יז .ןעמענרַאפ *עזָא; יד ךיז ליװ זנוא טימ
 ןוא ןכַאפ ןענרעל טשרע זנוא ייז ןליוו ןַאד ,ןינב םעד ןיא -- םישדח עכעלטע
 ךיוא טעװ ,דנַאלסיױא ןיא םיבורק טָאה סע רעװ .ץנעטסיזקע ןַא ןפַאש ןפלעה
 ,ןרעדנַאװסיױוא ןענעק

 ,ןכַאפ ןענרעל ןוא ןביילב ָאד ןגעוו ןרעלק וצ ןָא טינרָאג רעבָא ןביוה רימ
 !לארשי-ץרא ןיא ןייז וצ ןטסלענשמַא יו זיא ליצ רעזנוא

 ,ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ תונברק עסיורג ןוא ךס ַא ףיוא טיירג ןענעז רימ
 ןביולג ןוא טביולגעג ןבָאה רימ לייוו ,רַאפרעד רָאנ ןעמוקעגרעהַא ָאד ןענעז רימ
 זנוא ןעמ טָאה ױזַא .ץרא ןייק ןעמוק וצ רעטכייל זיא ןענַאד ןופ זַא ,רעטייוו
 םירבח ערעזנוא ןופ לייט ַא .טרימרָאפניא דלַאװנעכוב ןיא ךָאנ טרָאד סלַאפנדעי
 ףיוא ןבילבעג ןענעז ,ןביילב טרָאד לייוורעד טזומעג ןבָאה סָאװ ,רָאי 18 רעביא
 ןלױּפ ןייק קירוצ טשינ רָאנ יבַא ,דנַאלשטייד ןיא הרשכה

 רעשיטסינויצ רעד וצ ןוא ןדנָאװעג ךייא וצ גנַאל ןיוש ךיז ןטלָאװ רימ
 -יטסינויצ ַא ןופ טַאהעג טשינ סערדַא ןייק רעדייל ןבָאה רימ רָאנ ,טייקכעלטנפע
 ,ךיירקנַארפ ןיא עיצוטיטסניא רעש

 -סינויצ רעד ןופ רעוו ןכוזַאב זנוא לָאז סע זַא ,ןרעדָאפ ןוא ךייא ןטעב רימ
 רעהַא זיב סָאװרַאפ טשינרָאג ןעייטשרַאפ רימ .ךיירקנַארפ ןיא גנוגעווַאב רעשיט
 ,טכַאמעג טשינ ךָאנ סָאד ןעמ טָאה

 טנגוי עשיטסינויצ יד רימ ןסירג -- ןטסינויצ עגנוי 250 ןופ ןעמָאנ ןיא
 ,ךיירקנַארפ ןיא

 ,םולש

 ןיטקַא רעד

 1945 ינוי ןט17 םעד ,יאוקע

 (1945 ינוי 22 ,זירַאּפ ,"טרָאװ רעזנוא;)

 עיצַאזינַאגרָא עשיצולח עכעלטייהנייא

 (טסוגיוא 25) עילַאטיא ןיא םילייח עשידיא יד ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא
 ינמז דעו ןוא הלוגל זכרמ ןופ גַאלשרָאפ רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא זיא
 ,עילַאטיא ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיצולח עכעלטייהנייא ןַא ןלעטשפיוא ןגעוו

 ; ןטיול סעיצולָאזער יד
 ןַאגרָא ןקידנעטשטסבלעז ַא ןופ גנודנירג יד טקיטומרעד ץנערעפנָאק יד !

 ףיוא טרעדָאפ ןוא עיצַאזינַאגרָא-ץולחה רעכעלטייהנייא ןַא ןופ ןוא םילוע יד ןופ
 עלענָאיצַאזינַאגרָא סָאמ רעלופ רעד ןיא ייז ןבעג וצ םילייח יד ןופ רוביצ םעד
 ,ףליה עשילַארָאמ ןוא

 -טפַאשטריװדנַאל ןופ ץענ ַא ןופ גנופַאש רעד ןיא ןייא טעז ץנערעפנָאק יד
 רעטנזיוט ןופ גנוריפרעבירַא רעד ןיא ךיֹוא יוװ ,ןטקנוּפ-הרשכה עכעלכַאפ ןוא עכעל
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 ןבַאגפיוא-טּפיוה יד ןופ ענייא --- גנודליבסיוא:ךַאפ וצ ןוא טעברַא ףיוא םיטילּפ
 .ןבעל ןיא ןכעלקריוורַאפ סע ןפלעה רוביצ ןצנַאג םעד ףיוא טרעדָאפ ןוא

 : ןופ טסייג ןיא טיצרעד עיצַאזינַאגרָא-ץולחה עכעלטייהנייא יד
 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ךיז ןפרַאװרעטנוא קידנעטשלופ .א

 ;ץנעגַא רעשידיא רעד
 -ָאלָאק ,גנורעבָארעד-טסעברַא ,טעברַא ענעגייא ,גנוכעלקריוװרַאפטסבלעז .ב

 ; עיצַאזינ

 ;הנגה .ג
 ;ןבעל סעוװיטקעלָאק ןוא ףליה עקיטייזנגעק .ד
 ;עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ןייא ןוא טייקינייא-רעטעברַא .ה

 ,רוטלוק עשיאערבעה !ױ

 ןיא ץולחה ןופ רעדילגטימ עלַא רַאפ םַאזניימעג טריפעג טרעוו הרשכה יד
 ,ןּפיצנירּפ-טנורג ענעזיװעגנָא-ןביוא יד טימ גנַאלקנייא

 "ילגטימ רעלעודיווידניא וצ טעטכילפרַאפ טינ ןענעז ר"תיב ןופ םירבח)

 -ילָאּפ עריא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעכעלטלעװלַא רעד ןיא טפַאשרעד

 ףיוא לח טינ ןענעז ,ןסיוועג רעייז ןגעק ןענעז עכלעוו ,סעיצקורטסניא עשיט

 .(לעודיווידניא ייז
 עשיצולח עצנַאג יד םורַא טמענ עיצַאזינַאגרָא-ץולחה עכעלטייהנייא יד

 יד ,תורדתסה רעד טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ "ץולחה,ןופ רעדילגטימ יד ,טנגוי
 -יטרּפ, ,"הּפוריא חרזמ ידירש תביטח., ,י"א ןקידנטעברַא ןופ ןעגנוגעװַאב-טנגוי
 ןופ לייט םענעי ךיוא ןוא ר"תיב ,יתדה רעונה ,ינויצה רעונה ,"םיצולח-םינז
 זיא סע רעכלעוו ןיא ןסָאלשעגנָא טשינ ךָאנ טציא זיב ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי רעד

 .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיצולח
 (1945 רעבמעטּפעס 18 ,םיור ,"ךרדב;)

 "דבועה, ןופ םרָאפטַאלּפ עשיטַאמַארגָארּפ
 ןעיליטארטס ןיא הצעומ רעטשרע רעד ףױא ןעמונעגנָא

 הנידמ עשידיא
 תודוסי עשיטסילַאיצָאס ףיוא לארשי ץרא ןינב 2

 םידבועה תורדתסה וצ טייקירעהעגנָא 2
 גנוכעלקריװרַאפטסבלעז ןוא טעברַאטסבלעז 4
 ףליה עקיטייזנגעק 5

 עיצַארעּפָאָאק 6
 ןעמרָאפ עלַא ןיא עיצַאזינָאלָאק עקידנטעברַא 7
 עיצַאזיוװיטקודָארּפ .8
 גנואיצרעדרעביא ןוא גנוטכיר עשיצולח 9

 םזיויטקַא רעשיטסיגויצ 0
 רוטלוק ןוא ךַארּפש עשיאערבעה .1

 .ןעגנוגנידַאב עלַא ייב הילע .2
 (1946 ילוי 19 ,1 .מונ ,"דבועה;)
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 (* תודוסי

 "סינויצ רעד ןופ גיײװצּפָא ןַא :זיא "ריעצה ץולחה-רורדג ןופ גנוגעוַאב יד .א
 קלָאפ סָאד ןזיילסיוא ןוא ןעיײרפַאב וצ טבערטש סָאװ ,גנוגעווַאב רעשיט
 -ַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ גײװצּפָא ןַא ; רעגייטש-סנבעל ןקידתולג ןופ
 ,םישזער ןקידנשרעה ןופ ךָאי ןופ טלעוו יד ןזיילוצסיוא טבערטש סָאװ ,גנוגעוו
 ןשידיא ןופ ןעמַאר יד ןיא תוחילש עקיזָאד יד טליפרעד גנוגעווַאב רעזנוא
 -טסבלעז עשיטסילַאיצָאס עשידיא סלַא לארשי ץרא ןעיובוצפיוא ידכ ,קלָאפ

 טײרּפשעצ ןענעז סָאװ יד ןעמענניײרַא ךיז ןיא לָאז עכלעוו ,הנידמ עקידנעטש
 .תולג ןיא

 עכלעוו גנוגעווַאב-טנגוי עשיצולח ַא זיא "ריעצה ץולחה-רורדג גנוגעוַאב יד .ב
 םירבח עריא טיצרעד ,ןטרעוו עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד טכעלקריוורַאפ
 וצ ,הלּפעה ,הילע וצ :ןטָאבעג ענייז עלַא טימ םזיצולח ןכעלנעזרעּפ םוצ

 וצ ,הנגה וצ ,טייקכעלרעדירב ןוא םזיוויטקעלָאק וצ ,ןבעל-סטעברַא ןַא

 תורדתסה רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא עדריוו עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלשטנעמ

 ,לארשי ץרא ןיא תיללכה םידבועה

 ןופ געוו ןופ גנוצעזרָאפ עכעלריטַאנ יד זיא דנַאל ןיא דחואמה ץובק רעד .ג
 -טפַאשלעזעג ןופ לַאעדיא רעד .ריא ןיא רבח ןדעי ןוא גנוגעווַאב רעזנוא
 ץובק ןיא טכעלקריוורַאפ טרעוו ןבעל ןשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ ןוא ןכעל

 -ביילג ןוא טייקידנעוװטיונ עשירָאטסיה ַא זיא ענומָאק עסיורג יד .דחואמה
 ,תולג ןיא הרשכה ןוא גנואיצרעד יד .גנוביוהרעד עכעלנעזרעּפ ַא קיטייצ
 רעד ןיא ,דנַאל ןופ ןבעל ןיא ךיז ןסַאּפנײירַא סָאד ,הלּפעה ןוא הילע יד
 זנוא זיא ץלַא סָאד -- לגנַארעג רעד ןוא הנגה יד ,עיצַאזינָאלָאק יד ,טעברַא

 -רָאפ סָאװ טיײקמַאזניימעג ןוא טעטירַאדילָאס רעכעלגעטיגַאט ַא וצ בייחמ
 .תורוד ףיוא ןבעל עכעלשטנעמ סָאד טקינייארַאפ ןוא טרימ

 יקסניגרעשטַאק .ש

 לוש"סָארטַאמ רעשידיא ַא ןיא

 סָאװ ,לוװָאט רעד טציא ךיוא ךָאנ טגנעה ףרָאדנעגעד ןיא עכריק רעד ףיוא

 -רָאי ןט18 ןופ טפלעה ןיא טָאה גנורעקלעפַאב עשטייד יד ױזַא יו ,טרירטסוליא

 טכַארט רענייק .גנורעקלעפַאב עשידיא עקיטרָאד יד טרימָארגָאּפ טרעדנוה
 ןענעז ןינע םעד ןגעוו ןצנעוורעטניא שטָאכ ,ןעמענוצּפָארַא לווָאט םעד טינ טציא
 ץיזרַאפ ,קנעדעג; :קידנעטש ןדיא יד לווָאט רעד עקַאט טנַאמרעד .ןעוועג ןיוש
 .קעװַא ןדיא רעטרעדנוה ליפ ףרָאדנעגעד ןופ עקַאט ןענעז ,*! גנַאל וצ טינ ָאד ךיז

 1947 ינוי 5--יַאמ 30 ,"ריעצה ץולחה-רורד, ןופ ץנערעפנַאק-טלעװ רעד ףיוא ןעמונעגנָא (*

 ,דנַאלשטיײד ,דירסטערעג ןיא
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 עכעלטפַאשלעזעג סָאד .תושפנ 1200 לוכה-ךס ,בושי רעשידיא רעד ָאד זיא ןיילק
 רדח ,עירָאטַאלובמַא ,לוש-ךַאפ ,לוש רעד וצ .קיטנעק גונעג רעבָא ָאד זיא ןבעל

 טריפעגפיוא ןיוש טָאה סָאװ ,"היחתה , זײרקמַארד םעד ןענָאמרעד וצ טרעוו זיא
 -יווער עכעלטע ןוא *דנַאטשפיוא, ,"דיא ַא ןייז וצ רעווש, ,"סניוועג עסיורג סָאד;
 .טַאהעג רעגַאל רעד טָאה רעטסעקרָא-זָאלב ַא ךיוא .ןעמַארגָארּפ

 "םיה ישבוכ; ץוביקיןזָארטַאמ רעד רעבָא זיא ףרָאדנעגעד ןופ ץלָאטש רעד
 ."םחנ; גנוגעװַאב-טנגוי רעד ןופ

 רָאּפ ַא ,ףרָאדנעגעד ךרוד טדיינש סָאװ יַאנוד ןעיולב ,םענייש םעד ףיוא
 סָאװ ,קָאלב-ןקַארַאב רעסיורג ַא לקירב ַא ףיוא טייטש ,רעגַאל ןופ רעטעמָאליק

 יד טרָאד ךיז ןטכיולעצ ,וצ טלַאפ טכַאנ יד ןעוו רעבָא ,געט עצנַאג טעװעטסוּפ

 ,ךעלרעטצנעפ

 עקַאט ךיז טניפעג סָאװ ,ץוביק ןיא טכַאוברַאפ ךיא בָאה ַאזַא טנוװָא ןייא

 רעטעּפש רעד ןיא זיב ןסעזעג ךיא ןיב עכעלטנגוי 45 טימ .ןקַארַאב יד-טָא ןיא
 ןטכַארט ייז סָאװ ןוא ןעוט ייז סָאװ ,ןלייצרעד ייז סָאװ טרעהעגסיוא ןוא טכַאנ
 ףיוא רָאנ ןדער עקירעביא יד ,שידיא ןענעק ייז ןופ עכעלטע זיולב .ןָאט וצ
 רעטרעוו ךס ַא ייז ןבָאה ,שידיא ןיא ייז וצ טדערעג בָאה ךיא ןעוו .שינעמור
 ןופ ךירדמ רעד ,ןייטשרַאפ וצ טוואורּפעג רעבָא ןבָאה ייז ,ןענַאטשרַאפ טינ
 ןוא שיאערבעה ףיוא ןדער ןביוהעגנָא ייז טימ טָאה ,םהרבא רבח ,לארשי-ץרא
 ןיא ןיוש ןבָאה ןוא ןיוש ייז ןעײטשרַאפ ,רעווש ץנַאג ךָאנ זיא'ס שטָאכ ,טציא
 .רעטרעוו עשיאערבעה לָאצ עשּפיה ַא ץונַאב רעייז

 ןעמוקעגוצ רעטעּפש ןוא ךיירטסע ףיוא טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה עינעמור ןופ
 ןופ ןסָארטַאמ ,ןסָארטַאמ ןרעוװ וצ קנַאדעג רעד ןרָאװעג ןלעפעג זיא ייז .רעהַא

 סע ואוו ,גערביַאנוד םוצ קַארַאב ןופ גָאטרַאפ סױרַא ייז ןעייג .ןפיש עשידיא
 ןצנַאג ַא .ריא טימ ןיײגַאב וצ יוװ ךיז ןענרעל ןוא ףיש עקינָאט-900 רעייז טייטש
 ייז ואוו ,ףיש ןפיוא רעטעמָאליק רעקילדנעצ ךרוד ייז ןכַאמ ,טנוװָא ןיא זיב ,גָאט
 ייוצ .תועידי עשיטקַארּפ ןוא עשיטערָאעט ןרָאטקורטסניא עטינעג ןופ ןעמוקַאב
 עטשרע רעייז ןיוש ןבָאה ןסָארטַאמ 8 .,טקידנעעג סרוק םעד ןיוש ןבָאה ןּפורג
 ייב ויטקַא ןטעברַא ערעדנַא ,"סודָאזקע; טימ טכַאמעגכרוד ערעל עשיטקַארּפ
 ,קידלודעגמוא ןיוש ןענעז רימ רַאפ טציא ןציז עכלעוו יד ךיוא .'ב הילע רעד

 ןיא ךָאנ םולח ןיימ ןעוועג זיא ,ףיש רעשידיא ַא ןופ סָארטַאמ ַא ןייז --
 ,ייז ןופ רענייא ּפָא ךיז טפור --- לוש

 ,ךיוא טמולחעג טינ לָאמניק רָאג םעד ןגעוו בָאה ךיא ןוא ---
 טימ טעברַא יד ןעוועג בייהנָא ןופ זיא סע רעווש יװ ,טלייצרעד ךירדמ רעד

 .טכַאמעגכרודַא ןבָאה ייז טירשרָאפ עסיורג ַא רַאפ סָאװ ןוא ייז

 עטוג ןרעו ןלעוװ הרבח יד זַא -- םהרבא טגָאז -- רעכיז ןיב ךיא ---
 ,ןסָארטַאמ

 דייר יד רעביא ןקַאה -- םהרבא רבח ,םײהַא קירוצ ףיש רעד טימ ---
 ,ןריפ ןיוש ךייא רימ ןלעוװ --- ןעגנוי עכעלטע

 .יַאנוד רעליטש רעד קיאור טסילפ ךעלרעטצנעפ יד ךרוד

 (1948 ץרעמ 14 ,"רעפמעק רעשידיא;)
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 קיווייל .ה

 בויא ןַא זיא ןרעגַאל יד ןיא דיא רעדעי

 (יקצעשזרָאװד קרַאמ .רד טימ ךערּפשעג ַא ןופ)

 רעד ןופ דנַאטשוצ רעשיכיסּפ ןוא רעשילַארָאמ ,רעקיטסייג רעד זיא יוװ .,

 געווסיוא םעד ייז ןעעז סָאװ ןיא ןוא ?ייז ןבערטש סָאװ וצ ?הטילּפה תיראש

 ? עיצַאוטיס רעייז ןופ

 םיא ךיא ןעק ,ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד ןופ דנַאטשוצ-טימעג םעד עגונב ---

 שיכיסּפ זיא רעגַאל ןיא דיא רעד .ה .ד .לַאּפָארטסַאטַאק סלַא ןפורנָא טושּפ

 -פיוא רעצנַאג ןייז ןיא ןכָארבעגנעמַאזוצ יו ךעלרעניא ,זעוורענ ,טגנערטשעגנָא

 ,בצמ םענעגייא ןייז ןופ גנוסַאפ

 ןייז טינ ליװ ןוא ןייז טינ רָאט ,ןייז טינ ןעק רע זַא ,ךיז טליפ דיא רעדעי

 ,ןדָאב ןקיזָאד םעד ףיוא

 דניק סעדעי טעמכ ןוא ,בויא ןַא שיטקַאפ זיא ןרעגַאל יד ןופ דיא רעדעי

 יור ךָאנ טקנעברַאפ ןוא ךעלקילגמוא ,דנלע זיא שטנעמ רעדעי .םותי ַא זיא

 ןבירטעג רעבָא רע טרעוו םעד טָאטשנָא ןוא ; טלעוו רעד דצמ טייקיטומטוג ךָאנ

 .רעיורט ןטזיילרעד-טינ ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא רעטייוו סָאװ

 הטילפה תיראש רעד ןופ גנונפָאה עטצעל יד -- לארשי-ץרא

 ןשידיא ןרַאפ ןביולג ַא שממ ןרָאװעג ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,זיא לארשי-ץרא

 ךיז טָאה רע .גנונפָאה עטצעל יד ןרָאװעג םיא רַאפ זיא'ס .רעגַאל ןופ שטנעמ

 ןופ טייקכעלגעמ עקיצנייא יד סלַא ,לארשי-ץרא ןגעוו קנַאדעג ןיא טבעלעגנייא

 ,םיא רַאפ גנוטער

 ןיא טימעג ןשיכיסּפ ןצנַאג ןייז ןוא ןוורענ ענייז עלַא טלעטשעגנָא טָאה רע

 ףיוא גנונפָאה ןייז זַא ,ןריסַאּפ הלילח לָאז סע ביוא ןוא ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד

 ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד זַא ,ךיא ליפ ,ןרעוו טריזילַאער טשינ לָאז לארשייץרא

 .ךורבנעמַאזוצ ןקיטסיײג ַא רַאפ ןעייטש

 זיא ָאד זַא ,לארשי-ץרא עגונב טימעג ַאזַא ןיא טבעלעגנײרַא ךיז ןבָאה ייז

 ,טסינויצ-טינ רעדָא טסינויצ ןגָאז וצ ךייש טינ ןיוש

 ןופ לײטדנַאטשַאב רעשינַאגרָא ןַא ,ןגָאז טלָאװ'כ ,ןרָאװעג זיא לארשי-ץרא

 הטילּפה תיראש רעד ןופ ןעגנולעטשרָאפ ןוא תומולח עלַא ןופ ,גנַאג-ןעקנַאדעג

 .ןבעל ןגעוו

 וצ ייז ריא טגנערב ,לארשיי-ץרא ןופ גנונפָאה יד ייז ייב וצ ריא טמענ

 ,םזילקַאטַאק ןשילַארָאמ ַא
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 ףמַאק םוצ ןרעוו טריזיליבָאמ ןזומ טלעוװ רעצנַאג רעד ןיא ןדיא יד

 ןיא ןדיא יד ןפלעה וצ ידכב םוטנדיא-טלעוו סָאד ןָאט ףרַאד עשז-סָאװ ---
 ?ןרעגַאל יד

 טרעדנוה עטגָאזעגוצ יד ףיוא גנונפָאה יד ביוא זַא ,רָאלק רימ רַאפ זיא'ס --
 םיוקמ טינ טעוװ עיסימָאק רענַאקירעמַא-שילגנע רעד דצמ ןטַאקיפיטרעס טנזיוט
 סע ;טימעג רעייז ןופ עפָארטסַאטַאק רעטסערג רעד רַאפ ייז ןעייטש --- ןרעוו
 טײרּפשעצ ןוא ןרעגַאל יד ןסיירפיוא ןלעװ ןדיא יד זַא ,רַאפעג ַא רָאפ ןַאד טייטש
 ןשימסיוא ךיז ןוא גנורעקלעפַאב רעשטייד רעד ןשיווצ ןלָאצ שסיורג ןיא ןרעוו
 ,ריא טימ

 "דנעש ןוא עטסכעלקערש יד ןופ ענייא ןייז סע טעװ ,ןעשעג טעװ סָאד ביוא
 ןסיגוצנײרַא ןייז ןעגנואווצעג ןלעוו ןדיא סָאװ ,עטכישעג רעד ןופ ןטקַא עטסכעל
 .תומה-ךאלמ ןוא רעטכעש ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,קלָאפ םעד ןיא ךיז

 יד ןיא ןדיא יד ןופ םעלבָארּפ יד טזייל ןטַאקיפיטרעס טנזיוט טרעדנוה יד
 קיגַארט יד רעטכייל קידנטיײדַאב טימרעד טכַאמ ןוא טנעצָארּפ 70-60 ףיוא ןרעגַאל
 ,םעלבָארּפ רעקיזָאד רעד ןופ

 זַא ףמַאק םוצ ןרעוו טריזיליבָאמ ןזומ טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןדיא יד
 .ןרעו טריזילַאער זומ ןטַאקיפיטרעס טנזיױט טרעדנוה יד ןגעוו סולשַאב רעד

 גנולפייױוצרַאּפ עסיורג יד

 רעגרעבסדנַאל ענעפורעג-ױזַא יד תעשב ,גרעבסדנַאל ןיא ןעוועג ןיב ךיא ...

 == =- -- (* ןשינעעשעג

 -ךעלנייוועגמוא ןַא רַאפ סָאװ ןיא ןזיווַאב רימ טָאה גרעבסדנַאל השעמ יד
 עטזיורבעגפיוא ַאזַא ,ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד ךיז ןעניפעג סע גנומיטש רעזעוורענ
 ןופ גנולפייווצרַאפ :ןבעל ןיא ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד ךיא בָאה גנולפייווצרַאפ
 טשרעה'ס .יז ןטלעשרַאפ ייז סָאװ ןוא ןסַאה ייז סָאװ ,דרע ןַא ףיוא ןבעל סָאװ ןדיא
 טלדנַאװרַאפ טרעוו טקנוּפ-זיורבפיוא רעטסנעלק רעדעי סָאװ ,טימעג ַא טרָאד
 ,הפירש ַא ןיא

 ...רבדמ ַא ןיא

 בילוצ ןוא רבדמ ַא ןיא רעייגכרוד ַא יו ךיז טריּפש רעגַאל ןיא דיא רעד
 "גָאט ןייז רע טקיסעלכַאנרַאפ ,ןײגקעװַא ףרַאד רע זַא ,קנַאדעג ןוא ליפעג ןייז
 סעקידנעטשַאב סעּפע טימ ןליפנָא ןבעל סָאד טינ ןעק רע ןוא ןבעל ןכעלגעט

 ןופ לּפענ ןקידנעטש ַא ןיא ןבעל טינ ןעק שטנעמ ןייק לייוו ,סעטערקנָאק ןוא
 ,רבדמ ןיא גנַאגכרוד

 טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא ,טריּפשרעד בָאה ךעלנעזרעּפ ךיא
 רעקיזָאד רעד ףיוא ןטערט וצ טייקכעלגעממוא יד רעפרַאש ךָאנ ,דנַאלשטייד ןיא

 ןשטייד יד זַא ,גנַאלק ַא בילוצ 1946 ןטימ ןיא ןעורמוא ןכָארבעגסיױא ןענעז טרָאד (*

 יײװצ ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז תומוהמ יד תעב .רעדניק עשידיא סקעז טעדרָאמרעד ןבָאה
 ,ןרָאװעג טעדנואורַאפ ןענעז ריפ ןוא םיטילּפ
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 רַאפ סָאװ וצ ןוא ,דיא ןימ ןטימ טכַאמעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ סָאד לייוו ,דרע

 -עגסיוא ךַאז ןייק טימ טינ ןעק ,טריפרעד םיא ןבָאה ייז גנומיטש ןוא עגַאל ַא

 .טייצ רעקיטציא רעד ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרעוו טפיוק

 תורודל ןובשח ַא

 ,תורודל ןובשח ַא זיא דנַאלשטיײד טימ ןובשח רעשידיא רעד

 "ענש טעװ ןובשח ןשירָאטסיה ןקיזָאד םעד ןכַאמ וצ לטבמ גנַאלרַאפ רעדעי
 ,גנַאגרעטנוא ןופ גערב םוצ ןדיא יד ןריפרעד רעל

 יד ןיא ןדיא יד טימ טריסערעטניא קינייװ-וצ ךיז טָאה טלעװ עשידיא יד

 .רעיצרעד ,רעוט-רוטלוק ,רערעל קינייוװ-וצ ,ףליה טקישעג קינייװ-וצ ,ןרעגַאל
 טלָאװ סע ןוא ,רעכיב ענייק ,רוטַארעטיל ןייק ָאטשינ טעמכ זיא ןרעגַאל יד ןיא
 רעטנענ ייז טימ ןדניברַאפ וצ ךיז טלעוו רעשידיא רעד ןופ עבַאגפיוא יד ןעוועג
 ,טרעדָאפ בצמ רעייז יו ,ףיט ױזַא ןוא ףרַאש יוזא לרוג רעייז ןעמענפיוא ןוא

 יד ןופ ןָאנבױא ןפיוא ןרעו טלעטשעגקעװַא ןזומ ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד
 ןופ רעגערט יד שילָאבמיס יא ,שיטקאפ יא ןענעז ייז לייוו ,ןעמעלבָארּפ עשידיא

 .לרוג ןשידיא
 (1946 ינוי 14 ,"רעפמעק רעשידיא,)

 עד אר ג םייהח

 רוגי ןופ לאירא

 דניק סָאד וטסגָארט סָאװ ,לאירא ---
 ? רעייפ ןופ סֶע טּפאכעג טסלָאװ וד יו
 -- !דניוו ןוא ייוו --- דניק םעד רַאפ ,(* ןתנ ---
 .רעייט-קיטולב טלָאצַאב ןבָאה רימ
 ףרָאט ןיא רעטָאפ ןייז טָאה שטייד רעד
 -- ,ןסָאשרעד עמַאמ יד ,ןעקנורטרעד
 ,ףרָאד ןפיוא טבעלעג טָאה דניק סָאד
 .ןסָאלשרַאפ רעטפסיולק ןיא יו ױזַא
 ,טפיוקעגסיוא דמש ןופ סע ךיא בָאה
 ; ןרעהעג בושי םעד לָאז דניק סָאד
 ,טפיוטעג זיא דניק סָאד שטָאכ ,טסעז וד
 .ןרערט עשידיא טימ סע טנייוו ךָאד
 ןַאב םעד ןעמ זיא קָאטסילאיב ךָאנ

 .?ןַאטַאנ; -- תידרפסה הרבה רעד טימ ןגָאזסױרַא ןעמ ףרַאד -- ןתנ (*
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 .םיצולּפ מלעטשענּפָא ןוא ןלַאפַאב
 ,ןתנ ,ןבָאה רעבױר-דלַאװ יד
 ,םיצולח ץגנוי יירד םעגרהרעד
 יולב ןבָאה טליּפשעג םענייא ייב

 ; תרנכ םעד ייב יוװ ,ןגיוא יד
 ,ױזַא טָאה טנייוועג רעטמייווצ רעד
 .סע רעה ךיא ןגער ןיא ךָאנ טציא זַא
 טדנעװעגּפָא טינ טָאה רעמירד רעד
 ,ךיז טלעטשרַאפ טינ --- טיוט ןופ םינּפ סָאד
 טנערב סָאװ רעטצנעפ א ןופ יוװ ןוא
 ,ךיז טלעוו רעד םימ רע טָאה טנגעזעג
 דלַאװ םייב טעקַאנ טרָאד ןגיל ייז
 ,ןליוק ןופ טרעכעלעצ סנברַאש יד
 דלַאװג א טימ ךָאנ ךימ ןנָאי ייז
 .ןלױּפ ןופ ןגעוו יד ףיוא טכַאניײב

 -- דניק סָאד ,לאירא ,לאירא ---
 ?ןעגנערב רעטציא דניק סָאד וטסעוו ואוו
 ,דניצַא רעטָאפ ןייז ןיב'כ ,ןתנ --
 ,ןעגנעה סע טעוו זלַאה ןיימ רעביא ןוא
 ,רוגי ןייק ןָא ןעמוק רימ זיב
 ,לסקַא ןופ םיא ּפָארַא ךיא םענ טרָאד
 רוּפש עקיטולב ןייז ןלעוו'ס ןוא
 . ..ןפקַאװרַאֿפ םיסדרּפ -- תולנ ןופ

 ,םַאלפ ןיא זיא רוגי ,לאירא --
 ,ןטַארמעצ זיא רוגי ,לאירא
 ,םי םייב ץוביק רעזנוא ,רוגי
 .ןמַאשרַאפ זיא יילב טימ ןוא ׁשֵא טימ
 ,טיורב רעזנוא טנערב רעדנעלגנע רעד
 -- ,רעדלעפ רעביא טייג רע ןעקנַאמ טימ
 ,םיױט רעד טרָאד זנוא ףיוא טרעיול'ס ןוא
 .רעדלעוו עשיליוּפ ןיא יו ױזַא

 : גָאז ,רימ תמא םעד גָאז ,ןתנ --
 ? ןענייז ואוו רעדניק יד ןוא בייוו ןיימ
 גָארט ןוא םענ ,דימ ןיב ךיא ,ןתנ
 !עניימ ךעלהפוע ריא ,ָא -- דניק סָאד



 ןליוּפ ןיא םיצולח 24

 ,טצעזענ רענייטש טסָאה ,לאירא --
 ,טנקירמעג ןּפמוז טסָאה ,לאירא
 ,טצענַאב ןסייווש טימ ןדמַאז יד
 ,ןקירב טָאטשנָא טגיילעג ךיז ןיילַא
 ,קרַאטש ייז ,לאירא ,לאירא
 ,רעוו דימ טינ אנוש ןטימ ףמאק ןיא
 גראב א יו טסייטש וד זַא קנעדעג
 .רבדמ ןשיבַארַא ןופ ןטימ ןיא

 ,דנַאש א ,רימ דנַאש ַא זיא'ס ,ןתנ --
 ,עגר ןייא ןעלפייווצ ןוא ןייז ךאווש ןיימ
 ,טנַאה ןיימ ףיוא דניק סָאד רעדיוו םענ'כ
 סעגערב יד וצ ךיא זומ ןעמיוושרעד
 ,םייחעג -- לארשי ץרא ןופ
 ,ןעקנעוושרַאפ רעסַאװ סָאד ךימ טעוװ ןוא
 ,םייח ןיימ ןופ גערב םייב סע ןייז לָאז
 ...ןעקנעב טינ לָאז טייהרעטיוט ךיא זַא
 דלַאװ םייב טרָאד טניל ריא ,םיצולח
 ,טעקַאנ ןוא טנלע ענעסָאשעצ
 טלַאק טלעטשענּפָא ךיז טָאה נַאט רעד
 טעקַארק'ס ןוא ,לּפַאצרַאװש רעייא ןיא

 טניוו רעד ןוא ,ךייא רעביא ָארק יד
 ,ןגָאלק רעייא טכַאנייב רימ טגָארטרעד
 דניק סָאד לעװ ךיא : ךייא ךיא רעווש רָאד
 .ןגָארטרעד לארטשי ץרא ןייק

 1946 ,ילוי ,שזדָאל

 יקצעשזרָאווד קרַאמ

 רעדניק-רעטסיולק ןשיווצ

 רעד ןופ "רעפמעק-ָאטעג יד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןטרָאג-רעדניק, ןיא ךוזַאב ַא)

 (זירַאּפ ןיא "דנַאברַאפ-סקלָאפ םייב עיצַאזינַאגרָא-םיטילּפ,

 ,ךיירקנַארפ ןייק ןָא טמוק סָאװ ,םָארטש-םיטילּפ ןסיורג םעד טימ ןעמַאזוצ

 .רעדניק-םיטילּפ ךיוא ןָא ןעמוק --- ןדיא עשילוּפ ןופ רקיעב
 יד ןיא ,ןּפורג עטריזינַאגרָא ןיא טכַארבעג ןרעוו םימותי עקידכעלייק יד

 גָאט ןזיב גנוטלַאהסיוא ןוא גנואיצרעד רעייז ןעמוקַאב ייז ואוו ,ןעמייה-רעדניק

 ,לארשי-ץרא ןייק ןעמוק ןופ
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 עכעלקילג עקינייו יד ןופ םעלבָארּפ יד זיא רעטריצילּפמָאק קידנטײדַאב
 סָאװ ,םיבורק טימ רעדָא ,ןרעטלע ערעייז טימ ןעמַאזוצ ןָא ןעמוק סָאװ ,רעדניק
 םורַא ןפיול רעריטּפָאדַא יד ןוא ןרעטלע יד .רעדניק ענעגייא סלַא ייז ןריטּפָאדַא
 ןרעוו רעדניק יד ןוא --- הנויח לסיבַא ,עזיוו ַא ,טנעמוקָאד ַא ךָאנ גָאט ןצנַאג ַא
 עשיזיוצנַארפ יד ןיא .גנואיצרעד ןָא ,טכיזפיוא ןָא ןלעטָאה יד ןיא ןזָאלעגרעביא
 ןוא דמערפ ייז זיא ךַארּפש יד לייו ,ןעמוקנָא טינ ייז ןענעק ןלוש-רעדניק
 ,ךעלדנעטשרַאפמוא

 רעד ןופ ןעגנוציז יד ןופ רענייא ףיוא ןָאטעג גערפ ַא ךיז רימ ןבָאה
 + ?עיצַאזינַאגרָא-םיטילּפ;

 ? רעדניק-םיטילּפ יד טימ ןייז לָאז עשז-סָאװ --

 ; סולשַאב רעד ןלַאפעג זיא'ס ןוא
 םייה ַא ,רעדניק-םיטילּפ רַאפ ןטרָאג רעדניק ַא זירַאּפ ןיא ןענעפע --

 גנוטלַאהסיוא עלופ רעייז ןעמוקַאב ןלעוװ םיטילּפ עניילק "עלעודיווידניא ,, יד ואוו

 ,גָאט ןופ ךשמב גנואיצרעד ןוא
 -שיאערבעה רעכעלגעטיגָאט ,רעלַאמרָאנ רעטשרע רעד ןענַאטשטנַא זיא ױזַא

 רעדניק עשידיא ואוו ,טָאטש רעד ןיא --- זירַאּפ ןיא ןטרָאג-רעדניק רעשידיא
 ייוצ .ה .ד ,"בָאגוצ סלַא, רָאנ גנואיצרעד עשידיא רעייז ךעלנייוועג ןעמוקַאב
 ,(קיטשרענָאד ןוא קיטנוז) העש ייווצ וצ ךָאװ ַא לָאמ

 ,ךיירקנַארפ ןיא ןזעוו-לוש ןשידיא ןלַאמרָאנ ַא רַאפ הלחתה ַא ןייז סע לָאז ןוא

 ַא ןרָאװעג זיא ןטרָאג רעדניק רעד ןוא ןכָאװ עטלייצעג רעבירַא ןענעז'ס
 ,גייצליּפש יד ןפיוקוצנייא ,טפַאשטריװ יד ןלעטשוצפיוא ףיוא ןדנָאפ יד .טקַאפ
 תואצוה עקידנפיול ערעדנַא ןוא לַאנָאסרעּפ םעד ןטלַאהסיוא ,ןטנעמורטסניא-רעל
 רעד קנַאדַא ,ךיירקנַארפ ןיא "דנַאברַאפ-סקלָאפ; רעשידיא רעד ןבעגעג טָאה --
 טָאה לַאקָאל םעד .עקירעמַא ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשיטסינויצ ןופ ףליה
 ,ךיירקנַארפ ןיא ןטפַאשלעזעג עשידיא יד ןופ עיצַארעדעּפ יד ןבעגעג

 יד ןגעקטנַא ןפור'ס .ןעטַאּפ יג ףיוא לַאקָאל ןסיורג ןיא ןיײרַא ייג ךיא
 :טפירשרעביא עסיורג ַא רעמיצ ןטימ ןיא ."םיאבה םיכורבק רעטרעוו

 םידלי ןג

 תואטיגה ימחול שיע

 ,זירּפב *דנַאברַאפ-סקלָאפ;ה יע

 רעקילדנעצ ,רָאדלעּפמורט ,רענערב ,ןָאדרָאג .ד .א ,לצרעה ןופ רעדליב
 יד ,סָאטיױא-רעדניק ,ןענַאב-רעדניק ,ךעלעברעק ,ןעמולב ,ןעגנונעכייצ-רעדניק
 היח ,ןטרָאג-רעדניק ןטימ ןָא טריפ סָאװ ,ןירערעל יד רימ ןביג ןעגנורעלקרעד
 -ָאמַא רעד ןיא ןטרָאג-רעדניק סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןיטסילעבערפ ַא) ץלעּפ

 ,ןירעטײל-סטפַאשטריװ יד ןוא ןַאמסקַאװ הנשוש ןירערעל יד ,(שודָאל רעקיל
 ,וועינדאב יורפ

 ןטלעוו יױוצ ןשיוװצ קעדנומ--עלהשמ

 זיא רענייא רעדעי .רעדניק רעקילדנעצ ,רעקילדנעצ םורַא ךימ ןעלגניר'ס

 רעד זיא סָאד ,סנ יּפ לע רעטעװעטַארעג ַא זיא רענייא רעדעי ,עטכישעג-בויא ןָא
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 ץוחַא .שילױּפ עלַא טעמכ ןדער רעדניק יד ."רעדניק-רעטסיולק, יד ןופ רוד

 טשימעג שיסור ןוא שידיא ןדער סָאװ ,דנַאלסור-טעװָאס ןופ ענעמוקעג יד

 .שיליוּפ טימ .
 : דניק ןקירָאי-ףניפ ןווַאװשז ַא ייב גערפ'כ
 ? ךיד ןעמ טפור יו --
 ! עלהשמ ---
 :וצ רע טיג טנעמָאמ ןבלעז ןיא ןוא
 !קעדנומ ןעוועג ךיא ןיב רעירפ ןוא --

 -עג'ס רעכלעוו ןיא ערעפס עשיכיסּפ יד זיא סָאד טָא ."קעדנומ ,---עלהשמ

 עשידיא יד ,ןטלעװו ייווצ ןשיוצ ערעפס ַא .רעדניק יד ןופ בור סָאד ךיז טניפ

 רעטסיולק ןופ טלעוו עשילױטַאק ענעסעגרַאפ טינ ךָאנ יד ןוא ןרעטלע יד ןופ טלעוו

 ,בוטש-רעיוּפ ןוא

 : ןגַארפ עשיגָאגַאדעּפ טינ רָאּפ ַא סױרַא רימ ייב ךיז ןסייר ָאד ןוא

 ?וטסיב רעוו ---
 ,טינ סייוו'כ --
 ?קַאלָאּפ ַא רעדָא דיא ַא טסיב וד --

 ,טינ ןיילַא סייוו'כ ---
 ? ןייז וטסליוו סָאװ ---
 .ןגָאז רימ טעוו ןעמ סָאװ ---
 :קעדנומ-עלהשמ ןופ עטכישעגסנבעל עצרוק יד זיא טָא ןוא

 ןופ טייצ רעד ןיא .ה .ד ,1942 רָאי ןיא טַאיװאּפ רענילבול ןיא ןריובעג

 זיא דניק סָאד ןעוו .תוטיחש יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד

 םעדכָאנ .ןיטסירק ַא וצ ןבעגעגּפָא סע רעטומ יד טָאה ,טלַא ןכָאװ ייווצ ןרָאװעג

 ,טיוט םוצ עיצַאטרָאּפעד יד לטעטש ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 "רַאפ ןבָאה ,דניק ןשידיא ןגעוו טסואוועג ןבָאה סָאװ ,םינכש עשיליוּפ יד

 ןעוועג ןיוש זיא'ס ."דישז; ַא טעװעדָאה ןיטסירק יד זַא ,ָאּפַאטסעג ןיא טרסמ

 ןענופעג זיא גנוכוזרעטנוא רעד ייב רעבָא .דניק סָאד ןסישרעד וצ סולשַאב ַא

 -סיוא טינ זיא לייטרוא-טיוט רעד ןוא טעלמעג טינ זיא דניק סָאד זַא ,ןרָאװעג

 טסואוורעד קילעפוצ ךיז םיבורק ןבָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ .. .ןרָאװעג טריפעג

 ןוא סעװרָאב ןעמונעגּפָא סע ןבָאה ייז ןוא ,טבעל דניק סָאד זַא ,ןקַאלָאּפ ןופ

 ,לדמעה ןייא ןיא

 רעמלַא ןופ דניק סָאד -- סורטָאיּפ םולש

 סע .סורטָאיּפ--ץכ םולש טגניז'ס ןוא ךעלטנעה יד טימ טשטַאּפ טָא ןוא

 .עטכישעגסנבעל ןייז סנירערעל יד רימ ןלייצרעד

 ןַאד .רָאי ַא זיב ָאטעג ןיא ןעוועג ,שזעימישזדַאלװ ןיא 1941 ןיא ןריובעג

 ,טַאהעג ארומ רעבָא טָאה יז .ןיטסירק ַא וצ ןבעגעגּפָא סע ןרעטלע יד ןבָאה

 טרָאד .רעמלַא ןיא ןטלַאהעג דניק סָאד יז טָאה .ןסיוורעד ךיז ןלָאז םינכש זַא

 רעד תעשב .ןשינעפרעדַאב יד ןבעגענּפָא ןוא ןפָאלשעג ,ןסעגעג דניק סָאד טָאה

 -רעד ןרָאװעג ןענופעג ןרעטלע יד ןענעז ,ָאטעג רעד ןופ עיצקַא-עיצַאטרָאּפעד
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 -עג ךיז ןייג טלָאװעג ךעלנײשרַאװ .ףרָאד ןוא ָאטעג ןשיווצ געוו ןפיוא ןסָאש
 ,דניק ןטימ ןענעגעז

 -עגרעטנוא סע יז טָאה .דניק ןופ ןרעוו רוטּפ טלָאװעג טָאה ןיטסירק יד
 טכַארבעג ןוא דניק סָאד ןענופעג ,שטייד ַא ןעגנַאגעגײברַאפ זיא קילעפוצ .,ןפרָאװ
 : ןפורעגסיוא חלג רעד טָאה ,הליפת רעד תעשב ,קיטנוז ,רעטסיולק ןיא סע

 ! רעטסיולק ןיא ןענעקרעד ןייג סע ןעק ןעמ ,דניק ַא ןרָאװעג ןענופעג זיא'ס ---
 טָאה עכלעוו ,עטרעיוּפ רעד ןבעגעגּפָא ןוא טנעקרעד דניק סָאד טָאה ןעמ

 ןפרַאװאוצ תונמחר ןופ ןגעלפ ןקַאלָאּפ עטוג .טרעגנוהרַאפ ןוא ןגָאלשעג סע
 סדניק םעד ןעזוצ טנעקעג טינ .לפָאטרַאק רעדָא טיורב לקיטש ַא דניק םעד

 ,רעצ

 רעטסעווש ַא ןוא רעדורב ַא ןבעל ןבילבעג ןענעז החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ

 ןופ ןרוּפש יד ןכוז ןעגנַאגעג ייז ןענעז גנואיירפַאב רעד ךָאנ .רעטומ רעד ןופ
 ,ןפנָארב רעטיל ןבלַאה ַא רימ טיג; : טגָאזעג ייז טָאה טסירק רעטנַאקַאב ַא ,דניק
 ןוא ןפנָארב ןייז ןעמוקַאב טָאה רע ."זיא דניק סָאד ואוו ןָא ךייא ךיא זייוו

 ןרַאפ טלעג עמוס ערעסערג ַא טרעדָאפעג טָאה יז .עטרעיוּפ רעד ףיוא ןזיװעגנָא
 רָאי בלַאה ַא ןוא ייווצ) סעטָאלז 20.000 ףיוא ןעמוקעגכרוד ןעמ זיא .דניק
 ...םולש ןרָאװעג זיא סורטָאיּפ ןוא ,(ןטלעטשעגנָא ןַא ןופ תוריכש עכעלשדוח

 דניק עשלַאפ סָאד ןוא דניק עתמא סָאז

 ,רעּפיש עיסָאז-אניבאר-הרש עניילק יד זיא טָא ןוא

 יד ןענעז 1942 ןיא .עשרַאו ןבעל ,עקנָאלבַאי ןיא 1940 רָאי ןיא ןריובעג
 ןבעגעגרעביא ייז ןבָאה ףרָאד ַא רַאפ קידנעײגיײברַאפ .,דלַאװ ןיא ןפָאלעג ןרעטלע
 רעייז טימ ןעמַאזוצ ,(עניבַאס שיליוּפ ףיוא) עלהרש עלעדיימ רעייז עטרעיוּפ ַא

 םוצ טקישעגסױרַא ןוא טּפַאכעג ןרָאװעג ןענעז ןרעטלע יד .,ןגעמרַאפ ןצנַאג
 -ַאכימ ַאיסָאז ןעמָאנ ַא ןבעגעג דניק סָאד טָאה ןיטסירק יד .קענַאדיַאמ ןיא טיוט
 רעד וצ דניק ריא ןבעגעגּפָא גָאט ןבלעז ןיא טָאה יורפ עשידיא ַא ךָאנ .ַאקסוװָאל
 ןוא ןעװעטַארוצסױרַא ךיז ןעגנולעג זיא יורפ רעקיזָאד רעד .ןיטסירק רעבלעז
 .ןבעל םייב ןביילב

 ןגָאלשעג ױזַא ריא טָאה ןעמ .רעווש טַאהעג טרָאד טָאה אניבַאר-עלהרש
 יז ןעמ טָאה רעטעּפש ,ּפעלק ןופ יולב ןעוועג זיא לרעּפרעק עצנַאג סָאד זַא
 .ןעודַאב חלג ןשילױטַאק ןופ טלַאטשנַא ןַא ןיא ןבעגעגּפָא ןוא ןפרָאװעגרעטנוא

 -- ַאקצעלימ ַאניבַאס ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןוא טפיוטעג דניק סָאד ןעמ טָאה טרָאד
 ןשידיא ןקידרעירפ ריא טימ שיטנעדיא ןעוועג לַאפוצ יּפ לע זיא סָאװ ןעמָאנ ַא
 .ןעמָאנ

 ,רָאי יירד רעטסיולק ןיא ןעװעגּפָא זיא דניק סָאד
 זיא סָאװ יורפ יד ןעמוקעג ןיטסירק רעד וצ זיא גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 : ןעלהרש ןופ עניזוק ַא ןוא ןבעל ןבילבעג
 ?רעדניק יד ןענעז ואוו ---
 ,ןפרָאװעגרעטנוא רעדניק יד טָאה יז ואוו ןוא ןעוו טלייצרעד ןיטסירק יד טָאה

 ,םינמיס ענעבעגעגנָא יד טיול רעדניק יד ןכוז ןעיורפ יד ןעגנַאגעג ןענעז
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 -עגּפָא רעטומ ענעבילבעג-ןבעל יד טָאה ןעודאב חלג ןופ רעטסיולק ןיא

 :טגערפעג טָאה עניזוק סעלהרש ןוא .,דניק ריא ןענופ
 ? עיסָאז דניק ןפרָאװעגרעטנוא ןַא ךיוא רשפא ןַארַאפ ךייא ייב ָאד זיא ---
 .ָאי --

 "עג ןעמ טָאה דניק ַא ןעמענּפָא ןרַאפ) זיירּפ ןטימ ןעמוקעגכרוד ןעמ זיא

 .("ערַאיפָאק ןַא -- רעטסיולק ןרַאפ הנתמ ַא ןבעג טפרַאד
 טנעקרעד טינ ריא ןיא רעּפיש יורפ יד טָאה ,ןזיוװַאב ךיז טָאה עיסָאז ןעוו

 :טכַארטעג טָאה יז רעבָא ,עקניבַאס-עלהרש עניילק יד

 -עגרעביא דניק סָאד ױזַא ןעגנוגנידַאב-סנבעל עטכעלש יד ןבָאה רשפא ---

 .ךיז וצ ןעמוק דניק סָאד טעוװ טייצ רעד טימ .ןטיב
 טינ ןוא םייהַא דניק סָאד ךיז טימ ןעמענטימ טלייאעג ךיז טָאה יז ןוא

 -עגנָא-רעטסיולק יד ןופ ןגיוא יד ןיא קפס ןטסדנימ םעד ןזיײװסױרַא טלָאװעג
 ,דניק סָאד ןבעגּפָא ןלעװ טינ ןוא ןבָאה הטרח ייז ןלעוװ רעמָאט ,עטלעטש

 ריא .קנַארק ןעוועג טפָא .סרעּפיש יד ייב ןעװעגּפָא עיסָאז זיא רָאי בלַאה ַא
 ךיז ןגעלפ סרעּפיש יד .ןריוושעג טימ ןטָאשעגסיוא ןעוועג זיא לרעּפרעק ץנַאג

 רענייא ארומ טַאהעג רעבָא ,דניק סָאד טינ ןענעקרעד ייז סָאװ ,ןשודיח קידנעטש
 ןעמוקעג זיא גָאט ןסיוועג ַא .קפס זיא סע ןכלעוו ַא ןגָאװצסױרַא ןרעדנַא ןרַאפ

 :ןדלָאמעג ייז ןוא רעטסיולק ןופ עקנוקעיּפָא יד
 ךיז טָאה סע ,דניק שיליוּפ ַא זיא יז ,ןעיסָאז ןבעגּפָא קירוצ טפרַאד ריא ---

 .עמַאמ עתמא ריא ןענופעגּפָא
 ,דניק סָאד ןבענּפָא ןעגנואווצעג טָאה ײצילָאּפ יד ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס

 ,דניק עשידיא סָאד רעטסיולק ןיא ןרעדָאפ סרעּפיש יד ןעמוקעג ןענעז

 : טגָאזעג ייז ןעמ טָאה
 ןפיל ייז יו רעדניק יד ףיוא ןקוק ןוא ףיוה ןיא ןײגנײרַא טעוו ריא ---

 -- רעדניק עלַא ןשיװצ דניק סָאד ןענעקרעד טעוװ ריא ביוא .,ךיז ןליּפש ןוא
 טכַארבעג זיא דניק סָאד זַא ,רעכיב יד ןיא ןרעוו ןענופעג ךעלקריוו טעוו'ס ןוא
 ,ךייא וצ סע טרעהעג ןַאד -- ןָא טיג ריא סָאװ גָאט םעד ןיא ןרָאװעג

 ןעגנוזעג ,טליּפשעג ,ףיוה-רעטסיולק ןיא ןפָאלעג ןענעז רעדניק רעטרעדנוה

 -רעדנוה ןשיווצ ,למינּפ טנַאקַאב ַא טניישעגפיוא טָאה גנולצולּפ ,טמערַאילעג ןוא
 : ןגירשעגסיוא ןבָאה ייז .ךעלעּפעק עקידנפיול רעט

 ! עקניבַאס-עלהרש רעזנוא ,יז זיא טָא --

 ,רעטסיולק ןופ סױרַא זיא עקניבַאס ןוא
 עיצַאזינַאגרָא-םיטילּפ רעד ןופ רדס ןפיוא ןעוועג עקניבַאס זיא חסּפ ןקיטנייה

 -רָאפ טָאה רעכלעוו ,ןזח ןופ טייוו טינ ןסעזעג זיא יז ,"דנַאברַאפ-סקלָאפ, םייב

 טימ טגָאזעג ןַאד טָאה עקניבַאס ,לטיק ןקידבוט-םוי ַא ןיא הדגה יד טנעיילעג

 : עקימורַא יד וצ תולעּפתה
 רעד רָאנ ,(חלג) *זדנָאיסק; ַאזַא ןעוועג ךיוא זיא רעטסיולק ןיא זנוא ייב ---

 .רעסעב רימ טלעפעג
 ריא ןעמ טָאה ,בוטש רעשידיא ריא ןיא ןעוועג ןיוש זיא דניק סָאד ןעוו

 :ץיוװ ַא ןיא טגָאזעג לָאמנייא
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 ,(הליפת ַא גָאז ,עקניבַאס) *!ןעיש שזובָאּפ ,ַאקניבַאס, --
 ,דניק סָאד טרעפטנעעג טָאה --- (טָאג ַא רימ טיג) *ַאישזָאב ימ עיציַאד , --
 סע ןעמ טָאה .לצרעה .רד ןופ רוגיפ-טסויב ַא ןענופעג ךיז טָאה רעמיצ ןיא

 ,ינק יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה דניק סָאד ןוא שיט ןפיוא טלעטשעגקעװַא
 ,לצרעה .רד וצ הליפת טגָאזעג ןוא טנעה יד טגיילרַאפ םורפ

 ןרָאװעג טעלמעג זיא'ס לייוו -- ןטרָאג-רעדניק ןיא טלעפעג טָאה דניק סָאד

 ,טריטָאנרַאפ זיא ןשינעכיײצרַאפ-ךוזַאב יד ןיא ,לגניא ךיילב ַא זיא טָא ןוא
 ןטרָאג-רעדניק ןיא טייצ עסיוועג ַא טלעפעג טָאה דניק סָאד זַא

 ? סָאװרַאפ ---

 ןיא ןָאטעג סע טָאה עמַאמ יד ...טעלמעג טציא סע טָאה ןעמ לייוו ---

 ...קיטייצירפ ךָאנ זיא'ס זַא ,טניימעג עמַאמ יד טָאה ןליוּפ ןיא ; זירַאּפ

 רעדניק עכלעזַא ןעמ טנרעל יװ

 טיירגעג ןבָאה ןלוש עשיגָאגַאדעּפ עכלעוו ? רעדניק עכלעזַא ןעמ טנרעל יו

 ?ןטלעוו ייווצ ןשיווצ ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעדניק ןעיצרעד וצ סניטסילעבערפ

 "הדוד-ַאישטָאישט, ןעמָאנ ןטימ סנירערעל ערעייז ןָא ןפור רעדניק יד
 שיליוּפ ןופ גנַאגרעביא-ךַארּפש ַא ןפַאש ,ןײלַא רעדניק יד ,ייז ,(הדוד-עטנַאט)
 ,שיאערבעה וצ

 ...קישט:שווָאטנוב רעד

 ןוא סנייא בלַאה ,ירפ ןעצ :ןסע גָאט ַא לָאמ יירד ןעמוקַאב רעדניק יד

 יד ןסע םעד ןייזוצייב טַארוקַא סיוא רימ טמוק'ס .גָאטימ ךָאנ ףניפ בלַאה
 ןטרַאװ ןוא סרעלעט עלופ יד ייב טצעזעגסיוא ,שיט םייב עלַא ןציז רעדניק
 -נייא יד רימ ןזייווַאב סנירערעל יד לייוו ,גנַאל וצ ךיז טיצרַאפ סע .טנַאּפשעג

 סױרַא ךיז טּפַאכ גנולצולּפ ,ליטש ןציז רעדניק יד ,ןטרָאג"-רעדניק ןופ ןעגנוטכיר

 :יירשעג ַא טיג ןוא דניק ַא
 (! טיטעּפַא טימ) ! ןובאיתל ---

 : רָאכ ןיא ןרעפטנע רעדניק עלַא
 .סרעלעט יד וצ ךיילג ךיז ןעמענ ןוא --- (קנַאד ןסיורג ַא) ! הבר הדות ---
 ןסע ןרַאפ גהנמ ַא טריפעגניירַא ןבָאה ייז זַא ,רימ ןרעלקרעד סנירערעל יד

 סָאד ןוא ."הדות, רעדניק יד ןרעפטנע ןַאד --- *! ןובאיתל, רעדניק יד ןגָאז וצ
 טינ ךיז לָאמ סָאד ןבָאה רעדניק יד .ןסע ןבייהנָא ןעק'מ זַא ,ןמיס רעד זיא
 סָאװ ,קישטשוװָאטנוב ַא ןענופעג ךיז טָאה ,ןירערעל רעד ףיוא ןטרַאװרעד טנעקעג
 ..."ןובאיתל, טרָאװ עשיגַאמ סָאד טגָאזעגסױרַא ןיילַא טָאה

 ןוא ןענרעל םוצ .ךעלעטעב עלעיצעּפס ןיא רעדניק יד ןפָאלש ןסע ןכָאנ
 ,"רָאסַאשזָאק, ךרוד עטלעטשעגוצ ,ןסובָאטױא ףיוא טריפעג ייז ןרעוו ןענרעל ןופ
 ,ךעלכיש ןיא ןוא ןכַאז ןיא טײקמערָא ןַא רעדניק יד ייב ךיז טקרעמ סע

 :"עיצקעטָארּפ; טכוז ןוא ,טילּפ ַא ,רעטָאפ ַא םורַא ךיז טיירד רָאדירָאק ןיא



 ןליוּפ ןיא םיצולח 200

 ןביז טימ רָאי ייווצ טלַא זיא'ס .דניק ןיימ ןעמעננָא ריא טעװ רשפא ---
 : ,ןטַאנָאמ

 ןטרָאג רעדניק ַא רַאפ ןיילק וצ ךָאנ ךָאד זיא סע --

 ןכַאמ ןייג ףרַאד ךיא .דניק סָאד ןזָאל וצ ואוו טינ רעבָא בָאה ךיא --
 --- -- -- ןטנעמוקָאד

 לא יא
4 

 ,ייז ןכוזסיוא םייב ןרעוו ןעמ לָאז טרעטַאמרַאפ טינ ! רעדניק יד ,רעדניק יד
 ,(טנעה עשידיא-טינ ןיא גָאט וצ טנייה ךָאנ ךיז ןעניפעג רעדניק עשידיא רעטנזיוט)

 ! קלָאפ םוצ ייז ןעגנערבקירוצ םעניא ןרעוו ןעמ לָאז טרעטַאמרַאפ-טינ

 (1947 ,ילוי 4 ,"רעפמעק רעשידיא;)

 ץארַאב ףסוי

 "הקמורפ תצובק;

 עכלעװ ,"ץולחה? ןשיליוּפ ןופ ןירעריפ ,אקצינטָאלּפ עקמורפ ןופ ןעמָאנ רעד
 יןידנעב ןיא ָאטעג רעד ןופ סרעקנוב יד ןיא ףמַאק ןשידלעה ןיא ןעמוקעגמוא זיא
 ריא ףױא .ןלױּפ ןיא טנגוי רעשיצולח רעד ןשיװצ עדנעגעל ַא ןבילברַאפ זיא

 ."הקמורפ תצובקק יד עילַאטיא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןעמָאנ

 ןענעז תוצולח יד ןעװ .שבוכה תמר ןיא טצעזַאב רעטעּפש ךיז טָאה הצובק יד
 ןָאפ רעיולביסייװ ַא טימ ָאטיױא ןופ ןגיטשעגּפָארַא יז ןענעז ,דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא
 ."הקמורפ תצובקק רעטרעװ יד טימ ןטפָאהעגסיױא

 רעוו .ןעמענ עשינעילַאטיא עדמערפ ...ַאירַאמ ַאטנַאס ,הנידומ ,יטנומרעפ

 יז ןענעז טציא רעבָא ? לארשייץרא ןיא רעדָא ןלױּפ ןיא טרעהעג ייז ןופ טָאה

 -טעטש יד ןיא ןרעגַאל-םיטילּפ יד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז סָאװ ,יד .טנַאקַאב טוג

 .ןעקנעדעג טוג ייז ןלעװ ,המחלמ רעד ךָאנ ךעל

 ענייא ךעלטעטש יירד -- םי ןשיטַאירדַא ןופ גערב םייב טגיל ַאירַאמ ַאטנַאס

 ןוא רעצעלּפירעמוז ןעוועג ייז ןענעז המחלמ רעד רַאפ .רערעדנַא רעד ןבעל

 יז ןעניד רעבָא טציא .עּפָארײא ץנַאג ןופ ןטסירוט ןופ ןרָאװעג טכוזַאב ןענעז

 ןופ סנוויוא-ךלַאק יד ןיא עטרעטיילעג --- םיטילּפ עשידיא רַאפ ןרעגַאל יו
 .עּפָאריײא-חרזמ

 ןענעז ייז ןופ בור רעד .ַאירַאמ ַאטנַאס ןיא ךיז ןעניּפעג ןדיא טנזיוט יירד
 ,טינ ךיוא טייל עטלַא ןייק .טשינ ןעמ טעז רעדניק עניילק ןייק .ןשטנעמ עגנוי

 .טנַאקַאב זיא רַאפרעד ךַאזרוא יד .ךעלדיימ קינייו רעייז ןוא

 רעייז ןעמ טליפ רעגַאל םעד ןופ ןבעל םעד ןיא רעבָא ,ןעיורפ קינייוו

 -דיימ ןופ הצובק ַא זיא ייז ןופ ענייא .ןַארַאפ ןענעז םיצוביק טכַא .טייהנזעװנָא
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 טָאה עכלעוו ,(* ַאלעב זיא הצובק רעד ןופ ןירעריפ יד ,הקמורפ תצובק -- ךעל
 טריבורּפ טָאה יז ןעוו ,ןרָאװעג ןעגנַאפעג זיא ןוא ןעקמורפ טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג
 עקיטולב עטנקירטרַאפ יד .ָאטעג רעװעשרַאו ןיא ןרעוולָאװער 17 ןריפניירַא
 "עג ןיא ןָאטעג ריא טָאה'מ סָאװ םעד ןגעוו תודע ןגָאז בייל ריא ףיוא ןסַאּפ
 ,טפַאשנעגנַאפ

 ןירעריפ ריא ,ןעקמורפ ןופ קנעדנָא ןיא הצובק יד טעדנירגעג טָאה ַאלעב
 סנעמעוו ,טלַא רָאי ןיינ עלעדיימ ַא ,עקשטינַאמ דימת ךיז טניפעג טייז ריא ייב
 טערט ןוא רעטלע ריא ןופ עקיצנייא יד זיא יז .ןרָאװעג טעגרהרעד זיא רעטומ
 לעוו ךיא; .דניק םוצ ןדנובעגוצ קרַאטש ךיוא זיא ַאלעב .ןַאלעב ןופ ּפָא טינ
 ןליפַא ביוא ,ןייז הלוע טשינ ךיא לע ריא ןָא .ןזָאלרַאפ טשינ ןפוא םושב יז

 ריא רעסיוא .ַאלעב טגָאז ױזַא ."ןרעו טגײלעגּפָא םעד ךרוד לָאז הילע ןיימ
 ,18-22 ןופ רעטלע ןיא ךעלדיימ 20 הצובק ןיא ךיז ןעניפעג

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,םיצוביק יד ןופ טפנוקנעמַאזוצ םעד ןיא
 ןענַאטשעג זיא ַאלעב .ןָאפ ריא טימ ,הצובק יד ןענישרעד ךיוא זיא ,הנשה שאר
 ּפעק ערעייז ןגיובעגנייא ןבָאה ךעלדיימ קיסיירד יד ןעוו ןוא ,רימ רַאפ טקעריד
 קיסיירד ןעזעג ךיז רַאפ ךיא בָאה ,*סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעזנוא ןופ קנעדנָא ןיא,
 ,ןרעטלע ערעייז ןופ טיוט םעד ןעזעגוצ ןגיוא ענעגייא יד טימ ןבָאה סָאװ ,תומותי

 עשילוּפ ןופ רעטכעט עשידיא רעטרעדנוה --- סַאלָאּפ ,סעקשטינַאמ ,סַאלעב

 -סױרַא ךיז ןבָאה ייז גולק יו ,טפמעקעג ןבָאה ייז קידהרובג יו רעבָא .ךעלטעטש
 .הילע וצ טציא ךיז ןסייר ייז יוװ ןוא ,ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ יד ןופ ןסירעג

 טימ טדערעג בָאה ךיא ןעוו .ןרָאװעג טלייצרעד טשינ ךָאנ זיא ץלַא ,ןיינ

 ןבעל םעד ןופ עטכישעג עקידנרעטישרעד יד טרעהעג ךיא בָאה ,ייז ןופ רענייא
 -נעמָאק רעשטייד ַא ןיא טעברַאעג רָאי ייוצ רעכעה טָאה סָאװ ,לדיימ ַא ןופ
 ןענַאזיטרַאּפ יד ןופ החילׂש ַא סלַא רוטנַאד

 וטסָאה ?ןעגנובעלרעביא ענייד ןבירשרַאפ וטסָאה :טגערפעג ריא בָאה ךיא
 ןעד ןעק ךיא :טרעפטנעעג טָאה יז ןעוו ,טכַאלעג טָאה יז ? ךוב-גָאט ַא ןטלַאהעג
 ןעורּפָא ךיז לעװ ןוא לארשי:ץרא ןייק ןעמוק לע ךיא ןעוו רשפא ? ןביירש

 ,ןביירש לעװ ןוא ןענָאמרעד ךיז ךיא לעװ ,לסיבַא
 . .ור ןיא ךיז ןקיטיונ עלַא

 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ עמורפ .גנוניישרעד עקידנרעלַאב ַא ךָאנ ןוא
 טינ ייז ןבָאה הפירט ןייק רָאנ ,טרעגנוהעג ןבָאה ןוא ןענַאזיטרַאּפ יד ןשיוצ
 .ַאזַא לַאפ ןייא יו רעמ ָאד זיא'ס ,ןסע טלָאװעג

 ןיא ןעיורפ יד טריזינַאגרָא טָאה יז יװ ,טלייצרעד טרעוו ַאזַא רענייא ןגעוו
 ןביולג ןקידתומימת ַא טימ לדיימ ַא -- ןעגנַאגעגכרוד זיא יז עכלעוו ,ןרעגַאל עלַא
 ןופ םינינע ןיא טסעפ ןוא טינעג ױזַא ךָאד ןוא רעגייטש-סנבעל ןטושּפ ַא ןוא

 עיצַאזנַאגרָא ןיימ ןיא, ."לארשי תדוגא , וצ טרעהעג טָאה יז .,עיצַאזינַאגרָא
 ךימ ןבָאה ןטסינויצ יד ןוא ;םזינויצ ליפוצ ןיא ןעוועג דשוח ךימ ןעמ טָאה

 וסָאטעג יד ןשיװצ ןירעלדניברַאפ ,"רורד, ןוא "ץולחה, ןופ דילגטימ ַא ,ןזח אלעב (*

 : ,לארשי ןיא טניואוו ,טעװעטַארעג ךיז



 ןליוּפ ןיא םיצולח 2202

 ליו ךיא ...ךיא ןוא .ילארשי תדוגא' ןופ ןירעגנעהנָא ליפוצ רַאפ ןטלַאהעג
 .""טלעוו רעד ןיא טרָא רעדנַא ןייק טינ בָאה ךיא .לארשייץרא ןייק

 ןלעטשסיוא ייז טעוו רעוו ? עלַא יד ןגעוו ןלייצרעד רוד רעזנוא טעוװ רעוו
 ןופ םעט םעד טינ ןסייוו סָאװ רעדניק עכעלקילג ערעדנַא רַאפ ליּפשיײב ַא יװ

 ךיוא ןסייו רימ ? רימ ןוא ?טרָאד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ טינ ןסייוו ןוא תולג
 ,ץלַא טינ ךָאנ

 (?סָאטעג יד ןיא ןעיורפ,}

 לַאגיס .ל

 עילַאטיא ןיא ןבעל-םיטילפ סָאד

 (ןוזַאב ַא ךָאנ ןקורדנייא)

 ץלַא ךָאנ ןענעז םיטילּפ עשידיא ןוא ?גנואיירפַאב , רעד ךָאנ רָאי ייווצ ..,
 סָאד ,טרעקרַאפ .ןדייל עשילַארָאמ ןוא טייקדנלע ,רעגנוה ,טיונ ןופ יירפ טשינ

 טניואוו ןעמ ,קיניײו טסע ןעמ .גנוניישרעד עכעלריטַאנ ַא טעמכ ןיוש זיא ץלַא
 רעדָא ,ךעלייל ַא טימ טעב ַא .שדקה ַא ןיא יװ רעמיצ ןייא ןיא ןשטנעמ 0

 -ּפמעק יד ןיא עקַאט זיא'ס ןוא ,סוסקול ַא רַאפ טכַארטַאב טרעוו ,ץַארטַאמ ַא
 רעגרע ךיז טליפ עסַאמ עקידנדייל ,עטכשוחרַאפ יד .טייהנטלעז ַא ןעגנוניואוו
 ,רעייגכרוד יד ייב הבדנ ַא ןטעב ןוא סַאג ןיא ןציז סָאװ ,רעלטעב יו

 ןיא טילּפ רעשידיא רעד זַא ,טביולג ןעמ ןעוו ,שינעדערנייא ןַא זיא סע
 רעשידיא טימ עיצוטיטסניא-ספליה רעשידיא ַא ןופ טגרָאזַאב טרעוו רעגַאל
 טשינ ױזַא זיא רעדייל ,טײקיצרַאהטוג ןוא סערעטניא ןשידיא טימ ,טײקמערַאװ
 -טשינ רעד רעטנוא ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד ךיז ןעניפעג רעדייל .לַאפ רעד
 זומ ,ןדיא רַאפ טוט *טניָאשזד, רעד סָאװ עלעסיב סָאד ןוא *ַארנוא, רעשידיא
 ןטלַאה סָאװ ,ןדיא-טשינ לייטנטסרעמ ,רעײטשרָאפ-*ַארנוא , ךרוד ןייג ךיוא סע
 ,ןילּפיצסיד רעשירעטילימ ַא רעטנוא רעגַאל םעד

 ןיא טניואוועגייב בָאה ךיא סָאװ ,ענעצס ַא ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק לע ךיא
 ןיא ,טכַאנרעבמעצעד רעטלַאק ַא ןיא ןעוו ,ןַאלימ ןיא ןרעגַאל יד ןופ םענייא
 ןטייוצ ַא ןעזרעד טנעקעג טשינ טָאה שטנעמ ןייא סָאװ ,לסעג רערעטצניפ ַא
 -ןּפלַא יד ךרוד ךיירטסע ןופ קידנרעדנַאװ ,םיטילּפ 100 םורַא ןעמוקעגנָא ןענעז

 ,(סעציײלּפ יד ףיוא קַאז ןייק טשינ וליפַא) ךַאז ןייק ךיז טימ קידנבָאה טינ ,גרעב
 -טיוט טימ ןעגנורדעגכרוד ןוא רעגנוה ןופ טרעטַאמרַאפ ,טלעק ןופ ןריורפעגכרוד
 -ברוד ןענעז ייז סָאװ ,ןגעוו ןוא ןצענערג עכעלרעפעג יד קידנכַאמכרוד ,קערש
 העשיורּפָא עטשרע רעייז ןגָארקעג ןשטנעמ עכעלקילגמוא יד ןבָאה ,ןעגנַאגעג
 -וצקווַא ךיז ואוו לקנעב ןייק וליפַא קידנבָאה טשינ ,ליד-טנעמעצ ןטלַאק ןפיוא
 ,עטלַאק טימ ןעמונעגפיוא קידנרעוו ןוא ,ןרַאּפשוצוצ ךיז ואוו טעב ןייק ,ןצעז
 רעייטשרָאפ יד ןעזעג בָאה ךיא ,עטמַאַאב-*ַארנוא , יד ןופ ןקילב ענעדירפוצמוא
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 ןופ קיגנעהּפָא ןצנַאגניא ןענעז ייז לייוו ,זָאלספליה טעטימָאק-םיטילּפ םעד ןופ

 .רעיײטשרָאפ-ײַארנוא, יד ןופ ןליוו ןטוג םעד

 ענעמוקעגנָא ענעי ןופ עגַארפ יד ןרעיוא יד ןיא ןעגנילק רימ טעוװו קידנעטש

 "ץרא ןייק ןריפ זנוא לָאז סָאװ ,ףיש רעד ףיוא ףיורַא רימ ןגייטש ןעוו,  ןדיא
 טשיױטנַא רעטיב יוװ .?ןשינרעטַאמ ערעזנוא וצ ףוס א ןעמענ ןיוש לָאז ? לארשי
 ןיא ערעטלע יד ןופ עקינייא ןעוו ,ןרָאװעג רעלעטש-עגַארפ יד רעבָא ןענעז
 לייוו ,ףיש ַא ףיוא ןטרַאװ ןפרַאד גנַאל ןלעוו ייז זַא ,טרעפטנעעג ןבָאה רעגַאל

 ףיש עטעטרַאװרעד יד ןוא גנַאל-םישדח רעגַאל ןיא ןיוש ךיז ןרעטַאמ ייז ךיוא
 ,ןעמוקעג טשינ ץלַא ייז רַאפ ךָאנ זיא

 סָאװ רעדניק ,םיטילּפ-רעדניק ןופ םעלבָארּפ סָאד זיא רעפרַאש ךָאנ רעבָא
 ןכָאנ טנעה עשייוג םתס ןופ ןוא סרעטסיולק ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענעז
 ןריובעג לזמ ןקירעיורט םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,לייט ַא ןוא ,המחלמ רעד ןופ ףוס
 ,דנלע ןיא ןוא ןייּפ ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןרעוו וצ

 -מערַאװ ןייק קידנבָאה טשינ ,ןעגנוגנידַאב ערעווש רעייז ןיא ןבעל רעדניק יד

 רעדָא עשידיא ןייק טשינ ךיוא ןעמוקַאב ייז ןופ עטסרעמ יד .םייה ַא ןופ טייק
 הכוז ָאי ןענעז סָאװ ,ךעלרעדניק יד ;גנואיצרעד ענײײמעגלַא זיא סע עכלעוו

 ןילַא בָאה ךיא .שינרעטַאמ סיורג טימ ןָא ייז סָאד טמוק ,גנואיצרעד לסיבַא וצ
 "עג ןבָאה רעדניק עלַא ואוו ,רעגַאל ַא ןיא סַאלק ַא ןיא שיצקעל ַא טניואוועגייב

 סע .לכיב-ןרעל ןייא ןופ טנרעלעג ןבָאה רעדניק 42 ןוא קידנעייטש טנרעל
 ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-ספליה עריא עלַא טימ טלעוו עשידיא יד זַא ,סיוא טמוק

 ןיא ןלעטשוצוצ ןעלטימ ןוא ןגעוו גונעג ןענופעג טשינ ,םישדח 20 ןֹופ ךשמ ןיא
 ,םיטילּפ רעדניק עשידיא יד רַאפ ןטפעה ןוא רעכיב-ןרעל לסיבַא ןרעגַאל יד

 .ךעלביירשַאבמוא ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד ןופ טיונ-רוטלוק יד זיא ללכב רעבָא
 "ידיא ַא ךָאנ ,טרָאװ שידיא ַא ךָאנ טצכעל שטנעמ רעשידיא רענעגָאלשרעד רעד

 ןעק "ַארנוא, רעד ןופ ,דיל שיאערבעה רעדָא שידיא ַא ךָאנ ,ךוב ,גנוטייצ רעש

 רעדל .ןטיונ-רוטלוק עשידיא רַאפ ףליה ןטרַאװרעד טינ ךעלריטַאנ ךָאד ןעמ

 טשינ ךיוא ןזייוו רעיײטשרָאפ-*טניָאשזד, יד זַא ,קרַאטש רעייז ךיז ןעמ טגָאלקַאב
 ןשטנעמ-רעגַאל יד ןופ ןטיונ-רוטלוק יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ םוש ןייק סױרַא

 גנונעקרענָא עפיט ןוא גנורעדנואווַאב סיורג סיױרַא טפור עקַאט רַאפרעד
 ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ-רעגַאל יד ןופ טייקשירעפעש עסיורג יד
 -טסעדנופ ןעגנוגנידַאב עטסרעוװש יד רעטנוא ןוא ןעלטימ עוויטימירּפ ענעגייא
 ,ןלַאזןעייל טנפעעג ןבָאה ייז ,טייקיטעט-רוטלוק עסיוועג ַא טלקיװטנַא ןגעוו

 ןוא ןטפעה ןבעגעגסױרַא ןבָאה ייז ,סרעטסעקרָא ןוא ןרָאכ טעדנירגעג ןבָאה ייז
 ןטלַאהוצפיוא ידכ ץלַא --- (םרָאפ רעשיפַארגָאטקעה ַא ןיא עטסרעמ יד) ןלַאנרושז
 ,דנַאטשוצ-סטימעג ןקירעיורט רעייז ןקרַאטש ןוא םיטילּפ יד ןופ לַארָאמ יד

 ןשיוװצ טייקיטעט-רוטלוק ןוא גנואיצרעד-רעדניק רַאפ טעברַא לייט רעד
 רעשיטסינויצ רעד ןופ םירבח יד ךרוד טריפעגכרוד ןצנַאגניא טרעוו םיטילּפ יד
 עילַאטיא ןיא ךיוא זיא ,ןרעגַאל ערעדנַא ליפ ןיא יו טקנוּפ .,גנוגעװַאב-רעטעברַא
 רעד ןופ ָאװינ ןקיטסײג םעד ןביוהוצפיוא טייקיטעט עצנַאג יד זַא ,לַאפ רעד
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 ןופ ןשטנעמ יד ןופ טנעה יד ןיא טרירטנעצנָאק ןצנַאגניא זיא עסַאמ-םיטילּפ

 ,םזינויצ-רעטעברַא

 -יניא יד ןענעז ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד ןופ םירבח יד ,ייז

 -לַאטשנַארַאפ ןוא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עלַא ןופ רעריפכרוד יד ןוא ןרָאטַאיצ

 יד ןוא רעקורד יד ,רעצעז יד ,ןרָאטקעל יד ןוא רערעל יד ןענעז ייז .ןעגנוט

 רעקידייטרַאפ יד ,רעזייוו-געוו יד ןענעז ייז .ןבַאגסױא עלַא יד ןופ ןרָאטקַאדער

 ,רוביצ-םיטילּפ םעד ןופ רעגרָאזרַאפ יד ןוא

 לא לא
4 

 ,ןבעל ןשידיא םעד ןיא גנוטכיר רעדנַא ןייק ןענַארַאפ טשינ רעכיז זיא סע
 ןופ ןשטנעמ יד יו ,רוביצ-םיטילּפ ןשידיא םעד רַאפ ןָאטעג ליפ ױזַא טָאה סָאװ
 רעטסומ ַא ןענעז ןרעגַאל יד ןיא "ץולחה; ןופ םיצוביק יד ,הנחמ רעשיצולח רעד

 טפַארק-סגנואיצוצ יד ןענעז ייז ,ללכ-םיטילּפ ןצנַאג םעד רַאפ ליּפשייב ַא ןוא

 שיזיפ .רעדניק ערעטלע יד רַאפ ןוא טנגוי רעשידיא רעד ןופ ןלייט עסיורג רַאפ
 ,רוביצ ןצנַאג םעד ןיא עטסקרַאטש יד ייז ןענעז שילַארָאמ ןוא

 ,םיצוביק יד ןיא ןבעל עמערָא ןוא עטרעטַאמעג סָאד רעבָא טעז ןעמ ןעוו

 רעפיט ַא ןופ טשרעהַאב ןעמ טרעוו ,רעדיילק ,ןסע ,סרעגעלעג ערעייז טעז ןעמ ןעוו
 עשידלעה יד רַאפ סָאמ רעטסדנימ רעד ןיא טשינ טגרָאז רענייק סָאװ ,הּפרח
 טָאה ױזַא יו ,טשינ שממ טפיירגַאב ןעמ .טגָאמרַאפ קלָאפ רעזנוא סָאװ רעדניק
 ןוא טעטעיּפ טימ ןעלגנירמורַא טפרַאדַאב ןבָאה רימ סָאװ ,ייז זַא טריסַאּפ סָאד

 יז ןכלעוו וצ ,ללכ ןשיטסינויצ םעד ןופ ןרעוו ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ןלָאז ,עביל
 ,טפַאשיירטעג ןוא שפנ תריסמ ליפוזַא טימ ןדנובעגוצ ןענעז

 ,םיצוביק יד וצ גנולעטש עוויטַאגענ ַא טציא "ַארנוא ,, יד טָאה עילַאטיא ןיא
 -טסעפ ,לשמל ,טָאה "ַארנוא, יד ,עטמַאַאב עשילגנע יד ןופ סולפנייא םעד בילוצ
 ןרעגלַאװ .עילַאטיא ןיא םיצוביק עלַא רַאפ ןשטנעמ 7500 ןופ עמרָאנ ַא טלעטשעג
 -וןקמ עטסטייוו יד ןופ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,םירבח ערעזנוא ןופ רעטנזיוט ךיז

 רעייז ךעלפיש ףיוא ןצעזרָאפ טייצ רעד טימ ןענַאד ןופ ידכ ,עילַאטיא ןייק תומ
 ןיא ןרעוו ןעמונעגנײרַא טשינ ןענעק ןוא ,לארשייץרא ןייק ,ןרעּפיצ ךרוד ,געוו
 ערעייז טימ ךיילג ףליה:יַארנוא, רעד ןופ סָאמ רעד ןיא ןסינעג ןוא םיצוביק יד
 .ןעמוקעגנָא רעירפ ןענעז סָאװ ,םירבח

 ךָאנ ןיא ךיז ןעניפעג םיצוביק יד בלַאהרעסיוא "ץולחה, ןופ םירבח יד
 ןענעז ןדייל ערעייז ןוא ןזָאלרַאפ רעמ ְךָאנ ךיז ןליפ ייז .ןעגנוגנידַאב ערערעווש

 .רעסערג ךָאנ

 קידנעװטיונ ןוא קידנגנירד טייוו יו ,רָאלק טרעוו עגַאל רעד ןופ קילבנָא ןיא
 רעזנוא ןופ ןבַאגפיוא עטערקנָאק יד רָאלק ןרעו סע .זיא ףליה:בָאגוצ רעזנוא
 זַא ,ליפעג רעד טרָאד ייז רַאפ טניימ סע סָאװ ןוא ןוא עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב
 טגרָאז סָאװ ץנַאטסניא ןַא ָאד זיא'ס זַא ןוא ןזָאלרַאפ ןצנַאגניא טשינ ןענעז ייז
 ןרעווש רעייז ףיוא ןייז וצ קיפליהַאב ייז טפַאשיירטעג רעשירבח טימ טעברַא ןוא
 .געוו-רעדנַאװ
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 טימ ןייגנָא רימ ןפרַאד טסייג םעד טימ ןוא ןייזטסואוַאב םעד טימ ,טָא

 ליפעג-סטײקכעלטרָאװטנַארַאפ םעד ןבָאה ןוומ רימ .טייקיטעט-ףליה רעזנוא

 ןוא לַארָאמ רעד ןופ ,דובכ ןשידיא ןופ רעטיה יד ןענעז סָאװ ןשטנעמ יד רַאפ
 רעטיה יד ןייז ןגרָאמ ןלעוו סָאװ ןוא הטילּפה תיראש רעד ןופ טײקצנַאג רעד ןופ

 ,דנַאל ןשידיא םעד ןופ רעיוב ןוא

 עּפָאריײא ןיא ךוזַאב א רעביא טכירַאב,)
 ןשיטסינויצ םעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא

 -םיוא ןוא ףליה רַאפ טעטימָאק-רעטעברַא
 (1947 ,קרָאיוינ ,י"יוב

 רעלכיק אנעל

 ךעדניק עטעוועטַארעגּפָא ערעזנוא

 ןענעז רימ .גירק ןופ ףוס ןכָאנ געט עיירפ עטשרע יד ,ןליוּפ ןיא 1945 רָאי

 .טיוט ןופ ןרָאװעג לצינ סָאװ-רָאנ ,ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא סױרַא סָאװ-רָאנ

 ןצרַאה ןיא דיירפ ןייק ָאטשינ רעבָא
 הלּפמ יד טבעלרעד ,ןעמוקעג זיא טנעמָאמ רעטרַאגעג רעד --- ךיז טכַאד

 ןייק טשינ ןוא החמש ןייק טשינ רעבָא ןליפ רימ --- תועשר רעמַאזיורג רעד ןופ

 ןרַאפ זָאלטכַאמ ןעייטש רימ ...האנק ןייק טשינ ןוא המקנ ןייק טשינ ,האנש

 ןריּפש רימ ןוא ,ןטבעלעגכרודַא ןוא םענעמוקעגרָאפ-ןיוש םעד ,רעדיוש ןקיליורג

 זנוא טָאה רעכלעוו ,ןליו םענופ קנופ ןייק ,עיגרענע ןּפָארט ןייק ךיז ןיא טשינ
 ןציטש וצ ,טלעװ רעד ןופ םינּפ סָאד ןרעדנע וצ -- טײלגַאב דימת טציא זיב
 ןעשעג טשינ רעמ זנוא טימ לָאז סע ידכ ,טייקיטכערעג ןוא תמא ןופ טכַאמ יד

 ןעשעג זיא סע סָאװ
 לע

 ןופ טָאטש ַא ,לױּפ ןופ טָאטשטּפױה עקילָאמַא יד ,טָאטש עטלַארוא ןַא

 סעדנעגעל עקיטייצרַאפ ןיא עטליהעג ,רעזייה עטלַא ןשיוװצ סמערוט ןוא סעכריק

 .עקָארק עטמירַאב סָאד --
 ַא .טיובעג ןוא טעברַאעג ;טניואוועג ןדיא טרָאד ןבָאה רָאי טנזיוט רעביא

 ןדיא וצ טרעהעג טָאה טָאטש ןיא רעזייה עלַא ןופ קלח-טרעפ

 יד טָאה (ןרָאװעג בורח טשינ טרָאד זיא זיוה ןייא ןייק) המחלמ רעד ךָאנ
 יד ןופ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיא יד רַאפ ןבעגעגּפָא גנוריגער עשיליוּפ
 ןייא ,ןרעגַאל ערעדנַא ןוא וַאנעקריב ,םישטנעיװשָא ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק
 ,38 עגולד ףיוא טעטימָאק ןשידיא ןופ זיוה סָאד --- זיוה

 ןיא ןָאטעגנָא ,ןטעלעקס עטעקַאנ -- ןדיא ןגיוצעג ןבָאה זיוה ןקיזָאד םוצ
 ךוליה רעקיזָאד רעד שטָאכ ןוא .םידגב-ןטנַאטסערַא עטנכייצעג-ןסַאּפ ,ענעסירעצ
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 ףליה ןרעדָאפ וצ טכער סָאד ןבעגעג טָאה -- ןרעגַאל-טיוט יד ןופ ךוליה רעד --
 ןדיא יד ךיז ןבָאה -- תונמחר טקעוװרעד ןײמעגלַא ןיא טָאה ןוא הביבס רעד ןופ
 "ביל רעד ףיוא ןזייו טרָאטעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ,רעכיז טשינ טייוו טליפעג
 ,ןייש רעקיט

 ,ןדיא עטלייצעג יד ךיז ןבָאה ,ענעסיוטשרַאפ ןוא ענעקָארשעצ ,עטמעשרַאפ
 רעזייה יד ןופ טנעוו יד ייב טרַאשעג ,ןביילב וצ ןבעל *טגַאװעג, ןבָאה סָאװ
 ,ףליה ןצעמע ייב ןטעב וצ טייקטסיירד יד טַאהעג טשינ ןוא

 ןבעל ןטימ סױרַא ןענעז סָאװ ,ןדיא לָאצ יד ןעוועג זיא ןיילק רעייז ,ןיילק
 יד ןופ טנעצָארּפ רעד ןעוועג זיא רענעלק ךָאנ רעבָא .עפָארטסַאטַאק רעד ןופ
 ,רעדניק ענעבילבעג-ןבעל

 טלמַאזעגפיונוצ ןוא ןעמונעגפיוא רימ ןבָאה רעדניק עכעלקילגמוא ידיטָא
 ,38 עגולד ףיוא זיוה ןטנָאמרעד ןיא

 ןבָאה סָאװ ,ןרעגַאל יד ןופ ענעמוקעגקירוצ עקינייא ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ
 ןיא ןרעו טקיטשרעד ןופ ;טױט ןכעלרעדיוש ןופ טעװעטַארעג סנ יּפ לע ךיז
 ייז ןופ טייהרעמ יד .ןרעוװ וצ ןבָארגַאב קידעבעל רָאג רעדָא ןרעמַאקיזַאג יד
 ןשינעטלעהַאב ערעייז ןופ סױרַא סָאװ:רָאנ ןענעז עכלעוו ,רעדניק ןעוועג ןענעז

 עניילק עטצעל יד ןופ ןגיוא יד .רעדלעוו ןוא סרעטסיולק ןופ ,רעזייה עשייוג ןיא
 ןענעז ךעלטנעה ערעייז .תואנק רעשידלעה ןופ טצנַאלגעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ
 ןבָאה סָאװ ,תושעמ עכעלרעדנואוו ייז ןבָאה טלייצרעד ןוא גירק ןיא טינעג ןעוועג
 ,סעדנעגעל יוװ ןעגנולקעג

 סָאװ-רָאנ ןענעז ייז ,ןגיוושעג ןבָאה ןגעקַאד סרעטסיולק יד ןופ רעדניק יד
 ,ךעלמלצ רעזלעה יד ףיוא ןגָארטעג ךָאנ ןבָאה ןוא ןלעצ ערעייז ןופ סױרַא

 רענעוטעגנָא-קידָאגח ַא ןופ טלַאטשעג ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ
 -זיילסיוא םיא רַאפ ןעמוקַאב וצ ידכ ,דניק שידיא ַא טכַארבעג טָאה סָאװ ,היוג
 ,טלעג

 -רַאפ וצ ןעוועג ךעלגעמ טשינ ןיוש זיא סע .ןסקַאװעג זיא רעדניק לָאצ יד
 וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא רעדניק יד .טעטימָאק ןשידיא ןופ זיוה ןיא ןביילב
 ךעלדיימ ןוא םירוחב ,עקנַארק ןוא עטנוזעג ,טלַא ןוא גנוי ,ּפערט יד ףיוא ןפָאלש
 ,זיוה ןייא ןיא ,ןעמַאזוצ עלַא --

 ,ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא רעדניק יד ןלייה וצ ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא סע
 ןיא טלַאטשנַא-רעדניק ַא טימ ןריפנָא ןוא ןריזינַאגרָא וצ ןטָארטעגוצ ןענעז רימ
 ,עקבַאר טרָארוק ןטנַאקַאב ןיא ןוא ענַאּפָאקַאז רעקיגרעב רעד

 יב

 ןיא הפוקת עשיטנַאמָאר ַא ןעוועג ויא עקבַאר ןוא ענַאּפָאקַאז ןופ הפוקת יד
 רימ ןענעז -- רעיצרעד ןוא סנירעיצרעד ,רעדניק -- ןעמַאזוצ .ןבעל רעזנוא
 עבַאגפיוא יד טָאהעג ןבָאה רימ .תושפנ קיצפופ ןוא טרעדנוה ייווצ בורק ןעוועג
 ןטנָארפ עלַא ףיוא המחלמ ַא -- םויק רעזנוא רַאפ המחלמ ַא ןריפ וצ

 טשינ ןבָאה רימ .רעכעלטפַאשטריװ רעד ןעוועג זיא טנָארּפ רעטשרע רעד
 ךָאנ זיא ןלױּפ ןיא .םלוע ןצנַאג םעד ןטלַאהוצסיוא ףיוא ןעלטימ גונעג טַאהעג



 221 גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 טריפעג טשינ *טניָאשזד, רענַאקירעמַא ןופ טייקיטעט עלעיציפָא ןייק 1946 זיב
 ,עטסערג עמַאס יד ןעוועג טלָאמעד זיא טיונ יד ןוא ,ןרָאװעג

 המשנ רעד רַאפ ףמַאק רעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה טנָארפ ןטייווצ םעד
 ןופ רעדניק עשידיא יד ןגירקסיורַא טפרַאדעג טָאה ןעמ -- דניק ןשידיא ןופ
 -מוא טלָאװעג טשינ ןבָאה עטצעל יד .ןכַאנָאמ עשילױטַאק ןופ ,רעזייה עשייוג

 רעייז ןיא ןסעגרַאפ ןבָאה אפוג רעדניק יד ךיוא .ןדיא וצ רעדניק יד ןרעק
 ,זנוא וצ ןייגקירוצ טלָאװעג טשינ ןוא טייקשידיא

 עטּפַאזעגכרודַא ןוא עטמסרַאפ ,תומשנ ערעייז ןעװעטַאר טזומעג טָאה ןעמ
 ,םוטנדיא םוצ ייז ןרעקקירוצ ןוא האנש-ןדיא טימ

 טגייפ ןבָאה ייז -- רעצרעה ערעייז ןיא ןעוועג זיא ןדיא וצ האנש רָאנ טשינ
 יד .ןרָאװעג טרעטשעצ זיא ןביולג רעצנַאג רעייז ;ללכב ןשטנעמ םעד טָאהעג
 טשינ ,טביולגעג טשינ םענייק ןבָאה ,ןשטנעמ רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה רעדניק
 עקנַארק רעייז ןלייה טזומעג טָאה ןעמ .תמא ןיא ןוא רשוי ןיא הנומא ןייק טַאהעג
 ןוא טפַאשביל ייז ןזײװסױרַא ,ןדנואו עכעלרעפעג ערעייז ןרישזַאדנַאב ,המשנ

 םוצ .תמא םעניא ןוא שטנעמ ןיא ןביולג םעד ייז ןרעקמוא ,טייקנבעגעגרעביא
 ,רעפסָאמטַא-עילימַאפ עמערַאװ ַא ןיוה ןיא ןפַאשעג רימ ןבָאה קעווצ ןקיזָאד
 ןענעז סָאװ ,סרעטומ עטמותירַאפ ןוא תונמלא .טפַאשיירט ןוא גרָאז טימ לופ
 -יטסניא רעזנוא ןיא ןבָאה ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג
 ,ךיז וצ טעילוטעג םימותי יד ןבָאה ייז ;סנירעיצרעד סלַא טעברַאעג עיצוט
 רעדניק יד -- סניסגנובעלפיוארעדיוו רעד ןעשעג זיא ןפוא ַאזַא ףיוא טָא ןוא
 ,םוטנדיא םוצ ןוא ןבעל ךעלשטנעמ וצ ןרָאװעג טרעקעגקירוצ ןענעז

 ָאד .טנָארפ ןשיטילָאּפ ןפיוא ןריפ טזומעג רימ ןבָאה ףמַאק ןטסרעוװש םעד
 םעד ןוא המחלמ רעד ךָאנ עידעגַארט עצנַאג רעזנוא טריּפשרעד ךיוא רימ ןבָאה
 ַא ןקערטשסיוא זנוא ןעמ טעװ טציא זַא ,טביולגעג ןבָאה רימ .,ןייּפ ןכעלקערש
 ןקיטיגרַאפ סעּפע טימ שטָאכ זנוא ןעמ טעװ טציא ; ףליה ןופ טנַאה עכעלרעדירב
 !ןתמא רעד ןיא ןעוועג זיא יו רעבָא ,זנוא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ םעד רַאּפ

 ןבײרשוצסױרַא סע רעווש זיא רעדעפ יד ןוא ןביולג טשינ ךיז טליוו טציא ךָאנ
 עשידיא ןופ זיוה ַא .םיוג עקימורַא עלַא רַאפ טערב-ליצ ַא ןרָאװעג ןענעז רימ
 דיא ַא ןעז טשינ ןרָאי ךָאנ -- הביבס רעכעלטנייפ-ןדיא רעטלַא ןַא ןיא רעדניק
 טנעקעג טשינ ןפוא םושב םיאנוש-ןדיא יד ןבָאה טקַאפ ַאזַא טימ --- סַאג ןיא
 טימ :ןעלטימ עלַא טימ ןקערשּפָא זנוא טוװאורּפעג ןבָאה ייז ןוא ןכַאמ םולש
 יד ןגָאלשסױא טימ ,רעדניק יד ףיוא רענייטש ןפרַאװ טימ ,ווירב-סגנואָארד
 ןלַאפנָא עטנפָאװַאב ךרוד וליפַא ןוא זיוה ןיא ןביוש-רעטצנעפ

 ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןיא טעברַא-סגנולייה ןוא -סגנואיצרעד יד ןצעזרָאפ
 ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,גירק ןופ ןטייקכעלרעדיוש עלַא .ךעלגעממוא ןעוועג זיא

 -- טפַאשביל ןוא טײקיצרַאהטוג ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ןסעגרַאפ טַאהעג ןיוש
 ןפָאלש טנעקעג טשינ ןבָאה רעדניק יד .טכַאװעגפיוא רעדיוו ייז רַאפ ןבָאה
 ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה ןגיוא ערעייז ןופ ןֹוא טנייוועג רדסכ ןבָאה ייז ,טכַאנייב

 .קערש יד ןקוקסיורַא
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 רעדניק יד טריפעגסורַא ןוא ןטלַאטשנַא ייווצ יד טרידיווקיל ןבָאה רימ
 -עגנָא טכייל ױזַא טשינ זנוא זיא סָאד ןוא ,ןליוּפ ןופ ןפוא ןלַאגעלמוא ןַא ףיוא
 םוש ןייק ןָא ,רָאי 15 זיב 2 ןופ רעטלע ןיא רעדניק 75 טימ ןפיולטנַא .ןעמוק
 ,טייקיניילק ןייק טשינ טייוו ןעוועג זיא -- געװ ןפיוא תונכס ליפיוזַא ייב ,ןריּפַאּפ
 ,ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זיב ןטילעגנָא גונעג ךיז ןבָאה רימ

 לא 8
 טע

 ןיא טייהיירפ ןופ םעט ןטשרע םעד טכוזרַאפ רימ ןבָאה ךיירקנַארפ ןיא
 "רעדניק ןיא -- םולברַאי .מ 'ח םעד ןעקנַאדרַאפ וצ רימ ןבָאה ליפ .ןבעל רעזנוא

 רימ ןבָאה ל"ז םולברַאי הנח יורפ רענעברָאטשרַאפ ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא זיוה
 -ַאב עכעלטפַאשטריװ ערעווש יד ייב .גנילירפ ןעיירפ ןטשרע םעד טכַארברַאפ
 טסנרע רעייז זנוא טָאה ,ןֿפָארטעג ךיירקנַארפ ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,ןעגנוגניד

 ףליה רַאפ טעטימָאק-רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד ןפלָאהעג קיצרַאהטיײרב ןוא
 ,עקירעמַא ןיא יובפיוא ןוא

 רַאפ לוש עשיאערבעה ַא ןדנירג וצ ןעגנולעג ךיוא זנוא זיא ךיירקנַארפ ןיא
 רעשיאערבעה רעד ןופ תועידי-טנורג ןבעגעג ייז טָאה עכלעוו ,רעדניק ערעזנוא
 "יירגוצ ,טעברַא-סגנואיצרעד רָאי יירד ךָאנ .שינעטנעק-לארשי-ץרא ןוא ךַארּפש
 ,עקידלודעגמוא ןוא עטקנעבעגסיוא ,רימ ןענעז ,טייקיטעט-הרשכה ןוא -סגנוט

 ,טייהנייא עצנַאג ַא יו לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ,1949 ץרעמ ןיא

 לא לא
 . א

 רענייש רעד ןיא ןײרַא -- רעדניק עּפורג עצנַאג יד -- עלַא רימ ןענעז ָאד
 ,תובוחר ןבעל סָאװ ,רליש תצובק

 ןכרוד טציטשעג קיצרַאה ָאד ךיוא רימ ןרעוו ךיירקנַארפ ןיא יוװ יונעג ןוא
 ןעוועג ןענעז רימ תעב ךָאנ .עקירעמַא ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשיטסינויצ

 ,טעטימָאק םענופ רַאטערקעס רעד ,דלָאגמוַאב .ז רבח טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא
 רעזנוא טיירגעגוצ ןוא רליש תצובק טימ טלדנַאהרַאפ ,לארשי-ץרא ןיא קידנעייז
 ןקיטפעשַאב וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה טעטימָאק רעקיזָאד רעד .םענפיוא

 רעד ןיא זנוא רַאפ ןעיובוצסיוא ןעמונעגרעטנוא טציא ךיז ןוא זנוא טימ ךיז

 רעטסנעש רעד ןיא ,טיובעג טרָאד ןרעו טציא ,רעזייה:ןיואוו ענייש רליש הצובק
 ןופ יירד) רעדניק יד רַאפ רעזייה-ןיואוו עמעװקַאב 5 ,הצובק רעד ןופ טנגעג
 -ּפָא ןַא ףיוא טיובעג ןרעוו רעזייה עקיזָאד יד ;(קיטרַאפ טעמכ ןיוש ןענעז ייז

 -עגּפָא רַאפ ףרָאד ַא ןופ דוסי םעד רָאפ ךיז טימ ןלעטש ןוא טרָא טרעדנוזעג
 תצובק ןיא ןפַאשעג טימרעד טרעוו סָאװ ,עכעלטנגוי ןוא רעדניק עטעװעטַאר
 ליו עקירעמַא ןיא טעטימָאק:רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד סָאװ ןוא ,רליש
 ןיא רעדניק 4) ןרעמיצ עקיטפול ,ענרעדָאמ ןענעז רעזייה יד .,ןפלעה ייברעד

 ,ןטייקכעלמעװקַאב עכעלגעמ עלַא טימ ,(רעמיצ ַא

 דניק סעדעי .הצובק רעד ןיא טבעלעגנייא ןייש רעייז ךיז ןבָאה רעדניק יד
 סעדעי ןוא ,רעטלע ןייז טכערּפשטנַא סָאװ ,סַאלק-לוש ַא ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא

 לָאז סע ידכ ,הצובק רעד ןיא החּפשמ ַא ךרוד ןרָאװעג טריטּפָאדַא זיא דניק
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 ,קיטייצכיילג לוש ַא ןוא םייה ַא ןבָאה לָאז סע ,טייקידמותי יד ןליפ טשינ רעמ
 ןלָאז רעדניק יד זַא ,ןעגנואימַאב עטסערג יד ןכַאמ הצובק רעד ןופ םירבח יד
 ,םייה עתמא ןַא ןבָאה טרָאד

 סָאװ ,ץלַא ןסעגרַאפ ,תולג ןופ רעדיוש םעד ןסעגרַאפ ןיוש ןבָאה רעדניק יד
 ןעועג .םעד ןגעוו ןטכַארט טשינ רעמ ןליוו ייז -- טבעלעגרעביא ןבָאה ייז
 רעדניק יד רעבָא ,רעדניק יד ןופ םיבורק טכוזעגּפָא ךיז ןבָאה סע ןעוו ןלַאפ
 ,רליש תצובק ןיא םייח עקידתופתושב עיינ רעייז ןזָאלרַאפ טשינ ןפוא םושב ןליוו

 ךיז ןבָאה ייז ,קיטסייג ייס ,שיזיפ ייס ןרָאװעג טנוזעג ןענעז רעדניק יד
 ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז ןעק ןעמ .קיבייא ףיוא דנַאלרעטָאפ םוצ ןדנובעגוצ

 עטנוזעג ,ערעטנומ ,עיירפ -- רעדניק יד טנייה ןעז וצ זיא סע דיירפ ַארַאפ סָאװ
 .ענעדירפוצ ןוא

 רַאפ דנַאל סָאד ןעיוב וצ -- ןבעל ןיא ליצ רעייז ןענופעג ךעלדנע ןבָאה ייז

 ,זנוא ךָאנ ןעמוק ןלעוװ סָאװ ,יד רַאֿפ ןוא זנוא
 (1950 ץרעמ ,"לארשי;)

 טומ אל ַאמ .ש

 ןרעּפיצ ןיא םיליּפעמ יד ןופ עגַאל יד

 ןייק רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עשידיא 50,000 טכַארבעג ןבָאה ןפיש 6
 ,לארשייץרא ןייק ךיז ןסיירוצניײרַא טכוזרַאפ ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד ןרעּפיצ

 -טימ רעדייל ןבָאה ןוא י"א ןייק ןרעּפיצ ןזָאלרַאפ ןַאד טניז ןבָאה ןפיש 8

 עשידיא 28,000 עקירעביא יד ,22,000 רָאנ -- ןשטנעמ רעקינייװ ליפ ןעמונעג
 ,רעטילימ ךרוד טכַאװַאב ,טָארדלכעטש רעטנוא גָאט וצ טנייה ןבעל םיליּפעמ
 .ןרעגַאל 12 ןיא

 ,רעסַאװ ןיא לגנַאמ רעד ,טפַאשגנע יד ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל עוויטימירּפ יד
 וצ טייקכעלגעממוא יד ,ןעגנוטכירנייא ערַאטינַאס ןופ לָאצ עדנגונעג-טשינ יד
 ןענעז סָאד --- סעגָאלדָאּפ ןָא ןרעגַאל יד ,ןבעל ןטַאװירּפ זיא'ס ןכלעוו ַא ןריפ
 ןעוו ,ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא קידנעטש רעבָא ןפרַאד ייז ,ןכַאז עטנַאקַאב-טוג/

 לָאמנייק ןעגעז רָאי-ייה רַאונַאי זיב .ןרעּפיצ ןופ םיליּפעמ יד טנָאמרעד ןעמ רָאנ
 ירד עטצעל יד ןופ ךשמב .לזניא ןפיוא ןָאזרעּפ 17,000 יו רעמ ןעוועג טינ

 עקידנטיײדַאב ַא קידנעייז םרוג ,12,500 טכיירגרעד לָאצ רעייז טָאה ,ןטַאנָאמ
 .ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעייז ןופ גנורעגרערַאפ

 רעירפ; :ּפיצנירּפ ןטיול רָאפ טמוק ,לזניא םעד ןזָאלרַאפ ןופ ןפוא רעד

 ןזָאלרַאפ סָאװ יד ןופ לָאצ יד סָאװ רעבָא םעד בילוצ ."קעװַא רעירפ ,ןעמוקעג
 עלעיצעּפס עסיוועג ץוח ַא ,טַאנָאמ ַא 750 וצ ,טצענערגַאב זיא ןרעגַאל יד
 רָאי ַא תוחּפה לכל לזניא ןפיוא ןביילב םיליּפעמ יד ןופ ליפ ןזומ ,סעטָאװק
 ,רעמ ןוא
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 -מעווָאנ ןט29 םעד ,סולשַאב-הקולח םעד ןעמונעגנָא טָאה *ןע-ויק יד טייז
 ,יַאמ ןט15 ןזיב ןרעגַאל יד ןרידיווקיל וצ ןסָאלשַאב רעדנעלגנע יד ןבָאה ,רעב
 ַא ןעגנערב לָאז ,טריטוקסיד טציא טרעו עכלעוו ,עיזיצעד-?ןע-ויק יד ביוא
 זומ ,לארשי-ץרא ןייק םיליּפעמ-ןרעּפיצ ןופ עיצַארגימע רעד ןיא גנוּפעלשרַאפ
 .ןרעגַאל יד ןיא ןשינעעשעג עטסנרע טימ ןענעכער ךיז ןעמ

 טשינ טציא זיב טָאה ,ןרעּפיצ ןיא םיליּפעמ יד ןופ ןבעל ןופ טקעּפסַא ןייא
 עוויטקורטסנָאק יד -- טלעװ רעשידיא רעד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןעמוקַאב
 ןבעל םעיינ םוצ גנוטיירגוצ רעייז ןוא םיליּפעמ יד ןופ ןבעל םעד ןופ טייז
 ,לארשייץרא ןיא

 לזניא ןפיוא ןענעז ,"טניָאשזד, רענַאקירעמַא ןופ קיטסיטַאטס רעד טול
 זיא עיצרָאּפָארּפ-טרובעג יד זַא ,ה .ד ,רעדניק עשידיא 1000 ןרָאװעג ןריובעג
 רעכיוה ,רענעטלעז רעקיזָאד רעד ןופ תוביס יד .עידניא ןיא יו רעכעה וליפַא
 ןענעז 1947 ןופ ףױלרַאפ ןיא : ןעניפעג וצ רעווש טינ זיא ,עיצרָאּפָארּפ-סטרובעג
 548 --- רָאי-ייה ןטַאנָאמ יירד עטשרע יד ןיא ןוא תונותח 1900 ןעמוקעגרָאפ
 ,רָאי 45 זיב 18 ןופ רעטלע ןיא ןענעז םיליּפעמ יד ןופ טנעצָארּפ 65 .תונותח
 ,רָאי 18 ןופ רעטלע םעד רעטנוא ןענעז טנעצָארּפ 20 תעב

 ?לארשי-ץרא ןיא ןבעל םוצ טיירגעגוצ גנורעקלעפַאב יד טרעוו ױזַא יו

 םיטילּפ יד ןענעז ,ןרעּפיצ ןיא טלַאהפיוא רעייז ןופ טייצ רעד ןיא לכ םדוק
 סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ענעדישרַאפ ןופ ןּפורג ןיא ןסָאלשעגנָא ךעלנייוועג
 טניואוועגוצ ןרעוו עּפורג רעשיאייטרַאּפ ַא ןופ רעדילגטימ יד .לארשייץרא ןיא
 ןלעװ ייז ןופ ליפ ואוו) ןוויטקעלָאק רעדָא םיצוביק ןיא ןבעל ןעמַאזניימעג םוצ
 ןייק ןעמוקנָא םורַא ױזַא ןלעװ ייז .(לארשי-ץרא ןיא ןענדרָאניײא ךיז עקַאט
 ןופ רעייטשרָאפ ַא .ןבעל ןקיטרָאד ןיא ןטערטוצניירַא טיירג טולָאסבַא ,י"א
 רָאפ טמוק ץלַא .עלַא רַאפ סעיצַאריזייּפש עטלייטעגוצ יד טמוקַאב עּפורג רעדעי
 סעיצַארעּפער ,ךיש ,יירעשעוו ,ךיק עמַאזניימעג ַא יו ,תודוסי עויטקעלָאק ףיוא
 טרעוו ,דנַאלסיױא ןופ ףליה טמוקַאב ץוביק ַא ןופ דילגטימ ַא ןעוו ןוא ,וו .ַא .א
 ,עּפורג רעצנַאג רעד תבוטל ןבעגעגּפָא קיליוויירפ סָאד

 ךיז לָאז סָאװ ,גנודליבסיוא-ךַאפ ןיא גנואיצרעד ַא יז ןעמוקַאב ,סנטייווצ ןוא
 ךיז ןענרעל עכעלטנגוי 4000 .ןבעל ןקיטפנוקוצ רעייז ןיא ןסַאּפנײרַא סיואכרוד
 סָאד .םידומיל ערעדנַא ןוא עיפַארגָאעג ,עטכישעג עשידיא ,שיאערבעה טציא
 לארשי-ץרא ןופ טכַארבעג לעיצעּפס ,ןרָאטקורטסניא ךרוד טריפעגכרודַא טרעוו
 םימותי .ןלַאירעטַאמ-לוש עקיטיונ יד וצ ךיוא טלעטש רעכלעוו ,*טניָאשזד, ןכרוד
 ןוא ןּפורג עמַאזניימעג יד ןיא טריזינַאגרָא ךיוא ןענעז עכעלטנגוי עמַאזנייא ןוא
 ןטיול ןעייג םידומיל יד ואוו ,"ףרָאד-רעדניק, ןלעיצעּפס ַא ןיא ןגיוצרעד ןרעוו
 ,ןלוש עקידלארשי-ץרא יד ןופ םַארגָארּפ

 -נע ןוא יירעכעלב ,יירעטסוש ,יײרעלָאטס ךיז ןענרעל ןָאזרעּפ 3000 ךרעב
 -עמַא ןכרוד טציטשעג ןוא טריזינַאגרָא ,ןלוש-רעקרעװטנַאה יד ןיא ןכַאפ עכעל
 .ןרעגַאל יד ןיא ןטעברַא ןַאמ 2400 ךרעב ןוא ,*טניָאשזד, רענַאקיר

 ןיא דנַאטשוצ-טנוזעג רעד זיא ,ןעגנוגנידַאב עטכעלש יד ףיוא קידנקוק טינ
 -ָארּפ-זייּפש עכעלבעגוצ יד קנַאד ַא ךיוא זיא סָאד .רעטוג רעייז ַא ןײמעגלַא
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 ךרוד טלייטעגוצ ןרעו עכלעוו ,סעירָאלָאק 2100 יד וצ ?טניָאשזד, ןופ ןטקוד
 -ךסב .םיליּפעמ יד רַאפ םישובלמ ןופ גנולייטוצ רעד ךיוא ןוא ,רעדנעלגנע יד

 קידנלייטוצ ,ןרעּפיצ ןיא שדוח ַא רַאלָאד 100,000 "טניָאשזד, רעד סיוא טיג לוכה

 .ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ 0

 סָאװ ,ךיוא ןסייוו ייז .ןבעל ןלערוטלוק ןיא וויטקַא רעייז ןענעז םיליּפעמ יד

 ףיא קידנקוק טשינ .ןעגנוטייצ יד ךרוד טלעװ רעטיירב רעד ןיא ךיז טוטי'ס

 טומ רעייז טינ םיליּפעמ יד ןרילרַאפ ,לארשייץרא ןופ תועידי עקירעיורט יד
 רעייז רַאפ ןפמעק ןוא ןעיוב וצ ,לארשייץרא ןייק ןייג וצ ןליוו םעד ןוא

 ,דנַאלרעטָאפ
 (1948 לירּפַא 13 ,"טרָאװ רעזנוא)





 הלּפעה ןוא החירב

 ריפניירַא

 ענעדישרַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז םישדח-המחלמ עטשרע יד ןיא

 -מוא ןוא עכעלגעמ עלַא ךרוד י"א ןייק חילע יד ןצעזוצרַאפ ןוואורּפ

 ןעועג זיא בושי רעקיּפעק-600,000 רעשידיא רעד .ןגעוו עכעלנעמ

 רעקימַאלפ ןייז ןיא ןבעגעג טָאה ןוסלנצכ לרעב סָאװ ,חעובש רעד יירטעג

 -סגירק םעד ברע נעט עכעלטע ,סערגנָאק-ןטסינויצ ןט21 ןפיוא עדער

 -ןדיא רעד ןופ רעגערט-ןענָאפ יד ןעשזדנָאלב ןעמי יד ףיוא, : ךורכסיוא

 -עגוצ ןלָאז לארשי ץרא ןופ ןרעיוטמ יד זַא ,ןזָאלרעד טינ ןלעוװ ייז .טיונ

 טלעוו רעד ןופ ןסיוועג רעד זַא ,ןזָאלרעד טינ ןלעוו ייז ,ןרעוו טכַאמ

 ןוָאל טינ ןדלַאנַאדקעמ םלָאקלַאמ .רמ ןלעוו ייז ,ןקיאורַאב ךיז לָאז

 .('ריּפַאּפ ןסייוו םעד ןריפכרוד

 יד וצ ןסירעג ךיז ןפיש-םיטילּפ לָאצ ַא ןבָאה 42-1940 ןרָאי יד ןיא

 רעד םימ ץידעגַארט יד זיא טנַאקַאב-טיירב ,לארשיזץרא ןופ ןגערב

 רעייז ןענופעג ןבָאה 1940 רעבמעווָאנ ןטס26 םעד ."ַאירטַאּפ , ףיש

 ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ 200 רעביא ןטנורגּפָא-םי יד ןיא טיומ

 -גנע יד ןעמעוו רַאפ ,ףיש רעד ןופ ןרישזַאסַאּפ 1800 יד ןופ עינעמור

 טלָאװעג ייז ןוא דנַאלמייה ןופ ןרעיוט יד טקַאהרַאפ ןבָאה רעדנעל

 יד ןעוװעג זיא רעסערג ךָאנ .עינַאלַאק רעשיטירב א ןיא ןקישרַאפ

 םעד םי ןיא ןעקנוזעג זיא סָאװ ,"ַאמורטפ, ףיש רעד טימ עידעגַארט

 .עינעמור ןופ ןרישזַאסַאּפ 760 ץעריא ץלַא טימ 1942 רַאורבעּפ ןטס4

 םיטילּפ יד זַא ,הנעט עשיקעובצ יד טקורעגסױרַא ןבָאה רעדנעלגנע יד

 ןעניפעג ךיז ןענעק ייז ןשיווצ ןוא דנַאל טשרעהַאב-יצַאנ א ןופ ןעמוק

 -םנבעל ןיא לגנַאמ ַא י"א ןיא טשרעה םעדרעטיוא ; אנוש ןופ ןטנעגַא

 יד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ עשידיא יד ןוא .. .למימ

 -ייארַאפ יד ...רעגנוה ןופ ןייגסיוא ךעבענ ןלעװ ,לגענ-טיוט עשיצַאנ

 יד ןוא ןטנוא ןפישרעסַאװרעטנוא עשיצַאנ יד ןופ ןעגנואימַאב עטקינ

 וצ ןעגנולעג ךעלדנע זיא סעילַאװכ-םי יד רעביא ןפישסנירק עשילגנע

 ,42/640 .וז ,1 דנַאב ,"ןלױּפ ןיא םיצולחא עז (

233 
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 ןפיש-רעטסנעּפשעג יד ןופ םי ןשידנעלטימ םעד טקינײרעגּפָא ןטלַאה

 .םיטילּפ עשידיא ןופ

 ךיז ןדיא לָאצ ַא ןעגנולעג זיא גירק ןופ ןעמַאלפ יד ןטימניא ךיוא

 ןוא רעדנעל עטשרעהַאבײצַאנ ערעדנַא ןוא ןלױּפ ןופ ןסײרוצסױרַא

 .(? דנַאלמייה ןופ ןגערב יד ןכיירגרעד

 עטקינײארַאפ , יד ןופ ץעיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנודנירג רעד טימ
 רומנעגַא עשידיא יד טָאה ,1948 לירּפַא ןטס25 םעד ,(ןעדוי) "רעקלעפ
 ןלעטשוצפיוא גנורעדָאפ רעד טימ םודנַארָאמעמ א ןבעגעגרעביא ריא
 סלַא ןוא לארשיץרא ןיא קילבופער עשידיא עקידנעטשטסבלעז א
 ןייק ןדיא עטלצרָאװעגסױא יד ןופ הילע עיירפ יד -- ּפַאטע רעטשרע
 וצ ןעמוקעג זיא ,גירק ןופ סולשּפָא ןכָאנ םישדח 9 ,1945 ילוי ןיא .י"א
 טלעוו עשידיא יד .ײמרַאּפ-רָאביײל עשיטירב יד דנַאלגנע ןיא טכַאמ רעד
 ,ײמרַאּפ-רעמעברַא רעשילגנע רעד ףיוא ןעגנונּפָאה עסיורג טגיילעג טָאה
 -ץרא ףיוא ןעגנורעדָאפ עשידיא יד רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ
 יד ןעמוקעג רעבָא זיא דלַאב .ןטייחנגעלעג ענעדישרַאּפ ייב לארשי
 עלַא ןפרָאװעגּפָא טָאה גנוריגער-רעטעכברַא יד .גנושיוטנא ערעמיב
 יד ןפלָאהעג טשינ ךיוא טָאה'ס .רוטנעגַא רעד ןופ ןעגנורעדָאּפ-הילע
 עשידיא 100,000 י"א ןייק ןזָאלוצנירַא ןַאמורט טנעדיזערּפ ןופ גנודנעוו
 .(' םימילּפ

 -ןגרעב ןיא ןטלַאהעגּפָא ןרָאװעג זיא 1948 רעבמעטּפעס ןטס98 םעד
 ןבָאה ןדיא רעמנזיומ .ןדיא-רעגַאל יד ןופ ץנערעפנָאק עטשרע יד ןזלעב
 יד .טנעה ערעייז ןיא רענעפ-ויצ םימ רבק-רעדירב םוצ טרישרַאמ
 -ײרּפַאב רעד ךָאנ םישדח 6, זַא ,טדיטַאטסנָאק רעטיב טָאה ץנערעפנַאק
 ןרעגַאל יד ןיא ןדיא עטעװעמארעג יד טרַאּפשרַאפ ךָאנ ןציז גנוא
 -ץגכרוד זיא סָאװ ,דרע רעשטייד רעד ףיוא ןכַאו טימ טלגנירעגמורַא
 ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא םעד רַאפ ."רעדירב ערעייז ןופ טולב ןטימ טּפַאז
 ןפורעגפיונוצ ,םימילּפ יד ןופ ץנערעפנַאק ַא ןעיליטַא .טס ןיא 1948 ילוי
 רעשידיא רעד ןופ ווימַאיציניא ןוא ףליהמימ רעטסוויטקַא רעד קנַאדַא
 -ַאב ךיז טָאה רוטנעגַא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .(196 טייז עז) עדאגירב
 טָאה סונכ רעקיזָאד רעד .ןיקבָאד והילא ץנערעּפנָאק רעד ןיא טקיליימ

 ,7ד ןוא 6 ןטייז ,דנַאב רעט2 ,"ןלױּפ ןיא םיצולח, עז (2

 סע סָאװ טכירַאב ןעיונעג ַא ןופ טנורג ןפיוא טכַאמעג ןַאמורט טָאה גנודנעו יד (3
 רעד ןופ ךיז טָאה רעכלעװ ,עּפָארײא ןיא חילש רעלעיצעּפס ַא סנייז טלעטשעגוצ םיא טָאה
 .הטילּפה תיראש רעד ןופ עגַאל רעד טימ טנעקַאב טגעָאנ
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 .ןרענַאל עשידיא ערעדנוזַאב ןיא ןדיא יד ןרירטנעצנָאק וצ ןסָאלשַאב

 ןרעטמַאל ַא ןופ ןייש ןרַאפ זיא ץנערעפנָאק רעד ןופ עיצַארַאלקעד יד

 ואוו ,ןכנימ ןיא רעלעק-ריב ןטמירַאב-קירעױרט ןיא ןרָאװעג טנעיילעג

 .ןדיא ןגעק םעדער עשירעצעה ענייז ןטלַאה ךעלרעיײרָאי טגעלפ רעלטיה

 הנידמ עשידיא א דלַאב ןלעטשוצפיוא טרעדָאפעג טָאה עיצַארַאלקעד יד

 רעטיירב ַא רַאפ דנַאל ןופ ןרעיױט יד ןענעפע ןוא לארשי-ץרא ןיא

 .הילע רעשידיא

 -ןרעניא רעד ,ןיוועב .א .גנושיוטנא עפיורג יד ןעמוקעג זיא דלַאב

 רעכמץעװַאנ ןט13 םעד טָאה ,ננוריגער-רעטעברא רעד ןופ רעטסינימ

 גנורעלקרעד ַא ןבעגעגּפָא ,גירקטלעוו ןופ ףוס ןכַאנ רָאי בלַאה א ,5

 עשיטימעסיטנַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ ןיא

 ןרַאפ "גרָאז, ןגעוו ןזַארפ ןיא טליהעגנייא לעמרַָאפ םגה ,ןטנעמַאמ

 םעד ןטערטרַאפ טינ ןעק גנוריגער עשילננע יד .ןדיא יד ןופ לרוג

 יז ןוא ץּפָאריײא ןופ ןרעוװ טקישעגסױרַא ןלָאז ןדיא זַא ,טקנוּפדנַאטש

 טציא זיב ןבָאה ייז ואוו ,רעדנעל יד ןיא ןטלַאהפיוא ןענעק טינ ךיז ןלָאז

 ןטעברַאטימ טפרַאדעג ןטייקיאעפ ערעייז טימ ןטלָאװ ןדיא יד ,טכעלעג

 -רַאפ קיצרַאהטיירב רע טָאה ייברעד .עּפָאריײא ןופ דנַאטשליױאוו ןרָאפ

 ןדייל יד זָאלליפעג ןייגייברַאפ טינ ןעק שטנעמ ןייק זַא ,רערט א ןסָאג

 .עּפָאריײא ןיא ןדיא ןופ

 -רעביא רע טָאה ,עיצַארַאלקעד:רופלַאב רעד ןופ ןגָאזוצ יד עגונ סָאוװ

 זַא ,סיפָאלענָאלָאק ןיא טנייפנדיא יד ןופ תונעט עטלַא יד טרזחעג

 ַא רָאנ ,הנידמ עשידיא ַא ןפַאש וצ טגָאזעגוצ טשינ טָאה דנַאלננע

 -ַארַא עצנַאנ יד .ָאד שיטקַאפ ןיוש זיא םייה יד ןוא ,םייה עלַאנָאיצַאנ
 יד ךיוא ;עגַארּפ-עניטסעלַאּפ רעד ןיא טקינייאעג טייטש טלעוו עשיב

 -ניארַאפ עגַארפ רעד טימ ןענעז עידניא ןיא רענַאדעמכַאמ ןָאילימ 0

 ןטלַאהנָא ןגעװ רעכַארַא יד טימ ןטַארַאב ךיז טעװו רע .טריסערעט

 רעטעּפש .ןדיא יד רַאפ עטָאוװק-סגנורעדנַאװניײא עקיטציא יד רעטייוו

 םוצ ךָאנ טָאה ןיוועב .גנוזייל עקיטליגטנע ןַא ןטעברַאסױא ןעמ טעוו

 טָאה ןוא גנומערטש "עשיטסיסַאר, ַא םלַא םזינויצ םעד טנכיײצַאב ףומ

 טכערטש רע זַא ,גָאט ןבלעז םעד ץנערעפנַאק-עפערּפ א ףיוא טרעלקרעד

 ...תומחלמ-ןסַאר ןקירדוצרעטנוא גנורעלקרעד רענעבעגעגּפָא ןייז םימ

 יד ןבענוצרעביא קיטיױנ טרעוװ סע זַא ,טרעלקרעד טָאה ןיוועב

 טָאה ףיורעד ."רעקלעפ עטקינײארַאפ , יד ןופ טַאר םעד ענַארפ-י"א

 ןָא לארשייץרא ןעמוקַאב טָאה דנַאלגנע , : ןַאמצייו םייח טרעלקרעד
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 סייוו , םעד ןָא ןעיוי רעד ןבעגקירוצ ריא ףראד יז ןוא "ךוב סייוו, םעד

 קרַאטש ןרָאװעג זיא טלעוו רעד רָאנ ןיא ןסַאמ עשידיא יד ןשיווצ ."ךוב
 .םזינויצ ןרַאפ רבק ַא טכָארג דנַאלגנע זַא ,ןייזמסואווַאב רעד

 -רָאפ דנַאלגנע טָאה ןַאמורט ןופ גנודנעוו רעד ןופ טַאטלוזער ןיא

 .עיסימָאק-סגנושרָאפסױא רענַאקירעמַא-שילגנע ןַא ןפַאש וצ טניילעג

 .גנודײשטנַא יד ןּפעלשּפָא רעטייוו טלָאװעג ,סיוא טזייוו ,טָאה ןיוועב
 רעקידלודעגמוא ץלַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד

 ןבָאה עכלעוו ,ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד ןופ גנַארד ןטפרַאשרַאפ ןרעטנוא

 יױרטוצמוא טימ ןעמונעגפיוא הליחתכל טָאה ,י"א ןייק ןסירעג ךיז
 םירבק יד ףיוא, : ןפורעגסיוא טָאה ןַאמצייוו .טירש ןטסעיינ סניוועב
 רעיינ ַא ןופ הבצמ יד ןלעטשפיוא טציא ןעמ טייג םישודק ןענָאילימ ןופ
 זיא סָאװ ,ןשרָאּפסױא עיסימָאק יד ןעק סָאװ .עיסימַאק-סגנושרָאפפױא
 .= "? טשרָאּפעגסױא ןרָאװעג טשינ ךָאנ טציא זיב

 טָאה יז .1948 ףוס טעברַא ריא ןבױהעגנָא טָאה עיסימָאק יד
 דלַאב .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ךיוא זיא ןוא ןרעגַאל-םיטילּפ ליפ טכוזַאב
 "יפרעד יד זַא ,טגייצרעביא ץיסימָאק רעד ןופ רעדילגטימ יד ךיז ןבָאה
 100,000 לארשי ןייק ןזָאלנײרַא ןגעו גנורעדָאפ סנַאמורמ ןופ גנול
 -םיטילּפ ןטקיטײװעגנָא ןופ גנוזייל ןייק ןייז םינ םייוו םעוו ,םיטילּפ
 ןיא ןוא ןרעגַאל-םיטילּפ יד ןיא רעטנזיוט רעמרעדנוה זַא ,םעלבָארּפ
 לָאז ןעמ דלודעגמוא רעטסערג רעד טימ ןטרַאװ עּפָאריײא ןופ רעדנעל יד
 .י"א ןופ ןרעיוט יד ןענעפע ייז רַאפ

 ןרעגַאל עשידיא יד ןיא ןעמוקעג זיא עיסימָאק-סגנושרָאפסױא יד

 ןיא טלײטמרַאפ ןעוועג זיא עיסימָאק יד .1946 בײהנָא דנַאלשטיײיד ןיא

 ןוא ןרעגַאל עשידיא לָאצ ַא טכוזַאב טָאה עּפורג עכעלטיא ןוא סעּפורג

 יד ןיהואוו ץעיסימָאק רעד ןופ עגַארּפנָא רעד ףיוא .םיבושי עשיטָאטש

 יו רעמ ןבָאה ,דנַאלשטיײיד ןזָאלרַאפ ןכָאנ ןרָאפ ןליוו םיטילּפ עשידיא

 ןיא .לארשי:ץרא ןייק ןרָאֿפ ןליוו רימ : טרעפטנעעג טנעצַארּפ 0

 רָאנ : רעפטנע רעד ןעוועג זיא ,ענַאז רעשיטירב רעד ןיא ,ןזלעב-ןגרעב

 בור'ס .דנַאלשטיײיד ןיא ןביילב ןליוו ןדיא ענעבילבעגנבעל טנעצָארּפ 8

 וצ קיאעפ טינ ןיוש ןענעז עכלעוו ,רענעמ ןוא ןעיורפ עטלַא ייז ןענעז

 עטשימעגנ ןופ ןעמַאמש עכלעוו ,ןדיא טנעצָארּפ רעניילק ַא ןוא ןרירגימע

 ,דנַאלגנע טרָא-ןיואוו רעייז סלַא ןביילקסיוא ןליוו טנעצַארּפ 10 .תונותח

 303 .ז יג קלח ,תילארשי:ץראה םילעוּפה תעונת ,יקָסבִלְסרְב השמ (4
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 -טנַא ןענעז טנעצָארּפ 85 עקירעביא יד .עילַארטסױא רעדָא עקירעמַא

 .(' י"א ןייק ןעגנוגנידַאב עלַא רעטנוא ןייג וצ ןסָאלש

 ןַא טריפעגכרוד םיטילּפה ןוגרא זכרמ רעד טָאה עילַאטיא ןיא

 רעכלעוו ףיוא ,1946 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןדיא יד ןשיוװצ עטעקנַא
 טייהרעמ עסיורג יד -- ןדיא 9,000 ּפַאטע ןטשרע ןיא טרעפטנעעג ןכָאה'ס

 .עילַאטיא ןיא ןענופעג ןאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיטילּפ לָאצ רעד ןופ

 ערעייז עלַא ןריולרַאפ ןבָאה עילַאטיא ןיא םיטילּפ עלַא ןופ טנעצָארּפ 6

 16 זיב רעדניק .ןעמוקעג ןענעז ייז ןענַאװ ןופ רעדנעל יד ןיא םיבורק

 .טנעצָארּפ 3 רָאנ ךיוא רָאי 81 רעביא ,טנעצָארּפ 9 ןעוועג ןענעז רָאי

 רָאנ .דנַאל-סטרובעג ןייז ןיא ןרעקמוא טלָאװעג טינ ךיז טָאה רענייק

 טנעצָארּפ 98 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןרירגימע טלָאװעג ןבָאה טנעצַארּפ 2

 : ןבירשעג טָאה ('"דבועה רבד, רעד .י"א ןייק ןרָאפ טלָאװעג טָאה

 עשידיא ןיא םורַא ןרָאפ סעיסימָאק-סגנושרָאּפפױא יד ןעוו געט ןיא

 רענעלּפ ערעייז ןוא ןדיא יד ןופ עגַאל יד ןשרָאפוצסױא ידכ םיצובק

 א ןבעגעג עילאטיא ןיא םיטילּפ ץובק רעד טָאה ,טפנוקוצ רעד רַאפ

 .ןרָאװעג טעגרהעגסיוא ןענעז רימ : רעפטנע ןקיטיידייוװצ-טינ ןוא ןרָאלק

 ןליו רימ .ןעמייה עטלא ערעזנוא ןיא ןרעקמוא טינ ךיז ןענעק רימ

 "! לארשי-ץרא ןייק רָאנ ןרירגימע

 ןופ רעייטשרָאפ טימ ןפָארטעג עיסימָאק יד ךיז טָאה עשרַאװ ןיא

 -םוידיזערּפ ןפיוא זיא שינעגעגַאב רעד ייב .ןלױּפ ןיא םיבושי עשידיא יד

 ץמנערברַאפ יד ןופ שא םעד טימ עקשוּפ עצראווש ַא ןענַאטשעג שיט

 -רַאו ןופ רעריפ יד ןופ ,ןאמרעקוצ קחצי .עשראו ןיא רעפמעקיָאטעג

 : טרעלקרעד טָאה ,דנַאמשפױאדָאטעג רעוועש

 מלעוו יד .םולש ןייק טינ ןבָאה רימ ; םולש םוצ טייג טלעוו יד,

 רימ ,ןרעדנאו ןוא ןעלגָאװ רימ .ור ןייק טינ ןבָאה רימ ;ור וצ טייג

 ןוא רעלגָאװ ןייק ןייז טשינ רעמ ןליוו רימ .טיוט ןופ סנטָאש ןענעז

 .ור ןוא םולש ןבָאה ןליוו רימ ךיוא .טיוט ןופ סנטָאש ןוא רערעדנַאו

 ;ןעננורעטש יד ןרעטשעצ רימ ןלעוװ -- זנוא טרעטש ןעמ ביוא ןוא

 רימ ןלעוו --- דנַאל רעזנוא ןיא ןייז הלוע טינ זנוא טזָאל ןעמ ביוא ןוא

 יד ןפמעקַאב ןלעוװו רימ .ןצעזעג עכעלצעזעגמוא ץלַא ץָארט ןייז הלוע

 ןעוועג בירקמ טָאה סָאװ קלָאפ ַא ,רימ .ןגיזַאב ייז ןלעוו רימ ןוא תוריזג

 סָאװ ןוא .ךַאז ןייק רַאפ ןקערשּפָא טינ ךיז טעוװ ,תונברק ןָאילימ 6

 .1946 ץרעמ 17 ,"עמיטש רעזנואפ (5
 1946 ץרעמ 1 םיר
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 ןָאילימ סקעז ןטכעשסיוא ןעמ ןעק לָאמ ךָאנ לפיוו ? ןפערט זנוא ןעק רָאנ
 ,' "? ןדיא

 -רעביא טָאה ןדיא עשיליופ ןופ .ק .צ רעד סָאװ םודנַארָאמעמ ןיא
 -רַאּפ עשידיא עלַא ןופ ןעמַאנ ןיא עיסימָאק-םגנושרָאפםױא רעד ןבעגעג
 ןצנעדנעט יד ןופ תובס-טּפיוה 4 ןבעגעגנָא ןרָאװעג ןענעז ,ןלױּפ ןיא ןעייט
 ןיא ןבעל וצ חוכב ןייז טינ עשיכיסּפ סָאד (1 : ןרירגימע וצ ןכוז ןופ
 ןוא עטנעָאנ ,תוחּפשמ ערעייז ןופ םירבק יד ןענעז סָאװ רעטרע יד
 ןופ ליימ ַא ןבָאה ,המיחש רעד ךָאנ טמַאזנייארַאפ ןדיא יד (2 ; טניירפ
 טימ תוכייש ןיא (8 ; י"א ןיא לכ םדוק ,דנַאלסױא ןיא עילימַאּפ ערעייז
 -עג ךיז ןבָאה ,קלָאפ ןשידיא ןופ עידעגַארט ןוא ןעגנובעלרעביא יד
 -ערטש יד ,ןדיא עשיליוּפ ןופ לייט ןקידנטײדַאב ַא ןשיװצ טקרַאטש
 רעקידנטיידַאב ַא .י"א ןיא םייה עלַאנָאיצַאנ ענעגייא ןַא ןּפַאש וצ ןעגנוב
 לרוג ריא ןדניברַאפ לי ,טנגוי רעשידיא רעד ןופ טרפב ,ןדיא לייט
 תובס-טּפיוה יד ןופ ענייא .י"א ןופ טפנוקוצ ןוא יובפיוא ןטימ םויק ןוא
 ,ןסלוּפמיא עשיאעדיא עפיט ןכב ןענעז ןעגנובערטש-עיצַארגימע יד ןופ

 ןלױּפ ןיא ןדיא רעביא ןלַאפנַא-דרָאמ יד ןענעז הביס עטרעפ יד

 םישעמ עקיזָאד יד .ןדיא 888 ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז 1949 ןיא

 -רעטנוא ערענָאיצקַאער ךרוד טריפעגסיוא ןרעוו ןוא טריריּפסניא ןענעז

 .ןּפורג עשידרע

 גנואיירּפַאב רעד ךָאנ רָאי ןטשרע םעד ,רָאי ןטצעל ןופ ךשמ ןיא

 םרירגימע שיכיטס ןבָאה --- םודנַארָאמעמ ןיא רעטייוו ךיז טלייצרעד ---

 -כיילג .ןדיא טנזיוט קילדנעצ עכעלטע ןגעוו ענעדישרַאפ ךרוד ןלױּפ ןופ

 ,דנַאברַאפךןטַאר ןופ ןדיא עשילוּפ ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה קיטייצ

 ,ןטכיר ךיז ףרַאד'מ .ןדיא 80,000 ךרע ןַא ןלױּפ ןיא ךיז ןעניפעג טציא

 ,דנַאברַאפךטַאר ןופ עיצקַא-ץיצַאירטַאּפער רעד טימ תוכייש ןיא זַא

 םנורג ןפיוא , .ןדיא 180,000 ךרע ןַא ןלױּפ ןייק ןעמוק טרָאד ןופ ןלעוו

 ,ןעמעננַא ןעמ ןעק ןעגנורַאּפרעד ןוא סעיצַאװרעפבָא עקיטציאזיב יד ןופ

 מלָאװ גנורעקלעפאב רעשידיא רעד ןופ לייט רעקידנטיײדַאב א זַא

 טאהעג טלָאװ יז ןעוו ,י"א ןייק לכ םדוק ןוא ,דנַאלסיוא ןייק טרירגימע

 .( "ןטייקכעלגעמ

 : ריפסיוא םוצ טמוק םודנַארָאמעמ רעד

 .עיסימָאק-סגנושרָאפסױא רענַאקירעמַא-שילגנע רעד ןופ טכיראב ןופ (
 ,1946 ראורבעפ 19 ,שזדָאל ,"ןבעל עיינ סָאד, (8
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 ןופ דישרעטנוא ןָא ,ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיא עצנַאג יד 1,

 טכער ןגעוו גנורעדָאפ רעד ןיא ךיז טקיניײארַאפ ,תועד-יקולח עשיטילָאפ

 .עניטסץעלַאּפ ןייק ןדיא ןופ עיצַארגימיא רעטריּפמערק-טינ ,רעיירפ ַא ןופ

 טקינייארַאפ םַאנסיוא ןָא ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיא עצנַאג יד .2

 טרעוו סָאװ 'ךובסייוו סָאד ןפַאשוצּפָא ףכית גנורעדָאּפ רעד ןיא ךיז

 -נעיירש ַא קלָאפ ןשידיא ןופ עידעגַארט רעקידארומ רעד ןופ ןָאפ ןפיוא

 ."קלָאפ ןשידיא ןשירעריטרַאמ םעד יבגל טכערמוא ןוא הלווע עקיד

 : גנורעדָאּפ רעד טימ ךיז טסילש םודנַארָאמעמ רעד

 ; "ךובסייוו, סָאד ןפַאשטּפָא 1

 ;לארשי-ץרא ןייק עיצארנימיא ץשידיא עיירפ ַא .2

 .עניטסעלַאּפ ןיא םויק רעלַאנָאיצַאנ רעקיגנעהּפָאמוא רעשידיא ַא 8

 יַאמ ןיא טָאה ןעדי יד ןעוו ,דָאירעּפ ןקידרעמעּפש ַא ןיא ךיוא

 -טימ ןוא ,י"א ןגעוו עיסימָאקךעדי עלעיצעּפס ַא טלייוועגסיוא 7

 -שטייד ןיא .ה .ש יד ןכוזַאב ןעמוקעג ןענעז עיסימָאק רעד ןופ רעדילג

 עסיורג יד : עבלעז יד ןעוועג ןדיא-רעגַאל יד ןופ תובושת יד ןענעז ,דנַאל

 .י"א ןייק ןרָאפ ליוו ןדיא-רענַאל יד ןופ טייהרעמ

 יד ןבעגעג טָאה'ס סָאװ ,תובושת יד ןענעז שיטסירעטקַארַאכ

 רַאפ רעבעגטַאר רעד ,ןייטשנרעב ּפיליפ יײבַאר רעדילגטימ-עיסימָאק

 רעד ףיוא .גנוריגער-רעטילימ רענַאקירעמַא רעד ייב םינינע עשידיא

 ןדיא לפיוו ,יירפ טנפעעג י"א ןופ ןרעיױט יד טלָאװ ןעמ ביוא -- עגַארּפ

 טנעצָארּפ 90 : רעפטנע רעד ןעוועג זיא --- ןרָאפעג ןיהַא טלָאמעד ןטלָאװ

 ןעמ ביוא -- עגַארפ רעד ףיוא .י"א ןייק ןעגנַאגעג ןטלָאװ .ח .ש רעד ןופ

 יד ךיוא טלָאװ קיטייצנייא ןוא ,י"א ןופ ןרעיױט יד טנפעעג טלָאװ

 יד ןטלָאװ ןיהואוו ,טצענערגַאבמוא ןעוועג עקירעמא ןייק עיצַארגימע

 ןייק ןרָאפעג ןטלָאװ טנעצָארּפ 70 :הבושת ? ןרָאפעג טלָאמעד ןדיא

 ןייק ביוא -- עגארפ רעד ףיוא .עקירעמא ןייק טנעצָארּפ 280 ןוא י"א

 ןעוועג טלָאװ עקירעמַא ןוא טזָאלעגנײרַא טשינ ןדיא ןעמ טלָאװ י"א

 יד ?ןעזעגסיוא טלָאמעד סע טלָאװ יו ,ןעמענוצפיוא ןעמעלא טיירג

 ןוא עקירעמא ןייק ןרָאפעג ןטלָאװ טנעצָארּפ 20 :ןעוועג זיא הבושת

 ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןגעוו עלא טימ ןטלָאװ טנעצָארּפ 20 ערעדנַא יד

 .? לארשי-ץרא

 קורדפיוא םוצ ןעמוקעג קרַאטש זיא ןרעגַאל יד ןיא גנומיטש-הילע יד

 ןרָאװעג טריפעג ןענעז עכלעוו ,1946 לירּפַא ןיא ,ןעגנורעייפ-חסּפ יד ןיא

 ,1947 טסוגיוא 12 ,ןכנימ ,"געװ רצזנוא (9
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 -יאעּפָאריײא רעקיטולב רעד ףיוא רדפ רעטצעל רעד , : גנוזָאל ןרעטנוא

 רעד ןוא טפַאשטכענק ןופ רוד רעטצעל רעד ןענעז רימ , ."דרע רעש

 .הינמרג תאיצי עקיטרָאּפָאז ַא ןליוו רימ ! גנואיירפַאב ןופ רעמשרע

 .(* "םילשוריב תאזה הנשב

 טשרעהעג ןבָאה עכלעוו ןעגנומיטש יד רַאפ שיטסירעטקַאראכ

 ןגעוו עגַארפ רעד םורַא 1949 ףוס לגנַארעג רעד זיא .ה .ש רעד ןשיווצ

 םימותי עּפורג ערעסערג ַא ךיירקנַארפ ןוא דנאלגנע ןייק ןקישסיורַא

 ןרעגַאל יד ןיא ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,םימותי 1,800 יד ןופ

 ינַאגרָאספליה עשידיא-שילגנע ןַא טָאה 1948 רעמוז ףוס .ןרעייב ןיא

 ןייק ןעגנערב וצ גנוריגער רעד ןופ שינעביולרעד א ןעמוקאב עיצַאז

 ןופ רעגניא ,םימותי עּפורג ערעסערג א ןרעגַאל .ה .ש יד ןופ דנַאלגנע

 דעו רעשיסקָאדָאטרָא רעד ךיוא טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .רָאי 8

 -ירַא גנוריגער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ שינעביולרעד א ןעמוקַאב הלצהה

 ןיא ןרעגַאל עשידיא יד ןופ רעדניק 800 ךיירקנַארּפ ןייק ןריפוצרעב

 ןזָאלרַאפ ןלָאז רעדניק יד זַא ,ןעזעגסיורָאפ טָאה ןעמ .דנַאלשטייד

 ,1945 רעבָאטקָא ןטס81 םעד דנַאלשטייד

 ןגעק ףרַאש ןטָארטעגפױרַא רעבָא ןענעז .ה .ש רעד ןופ רעריפ יד

 ןרעייב ןיא ןדיא עמײרּפַאב יד ןופ טאר רעד .רענעלּפ עלַא עקיזָאד יד

 -נייא ןַא ןעמונעגנָא 1949 רעבָאטקָא ןט14 םעד גנוציז ןייז ףיוא טָאה

 טאר רעד, :רעטרעוװ יד טימ ךיז טקידנע סָאװ ,עיצולָאזער עקימיטש

 ,ךאוו רעד ףיוא ןייטש ןוא רַאפרעד ןגרָאז וצ .ק .צ םעד טנַארטּפױאַאב

 ןרעוו םריפעגקעווַא טשינ ןפוא םושכ לָאז דניק שידיא קיצנייא ןייק זַא

 רעכעלגעמ-קיצנייא רעייז ןיא טקעריד רעסיוא יו ,שרעדנַא ץענרע

 .(+ "לארשי ץרא -- םייה

 ןדיא עטײרפַאב יד ןופ .ק .צ רעד זַא ,טייוו ױזַא ןעננַאגרעד זיא'ס

 זַא ,ןיימ-טרופקנַארפ ןיא ארנוא רעד ןופ גנוריּפנָא רעד טרעלקרעד טָאה

 ,רעדניק יד ןריפקעווַא ןוואורּפ .ק .צ ןופ ןליוו םעד ןגעק טעוװ ןעמ ביוא

 וצ ןריפרעד קידנליוו טינ .דנַאטשרעדיװ ןשיזיפ ַא וצ ןעמוק סע טעוו

 .ןַאלּפ םעד ןריפוצכרוד טגָאזעגּפָא ךיז ַארנוא טָאה .ק .צ ןטימ ףמַאק א

 ץעניילק ַא ןוא סימָארּפמָאק לקיטש ַא טכיירגרעד ןעמ טָאה רעטעּפש

 .ןָאדנַאל ןייק ןרָאפעגּפָא אי זיא .ה .ש רעד ןופ םימותי עּפורג

 ענעדישרַאפ יד ןופ ןטַאטלוזער יד ןטרַאװרעד ךיז קידנענעק טשינ

 ,1946 יַאמ 10 ,"געװ רעזנואי (0
 ,1945 רעבָאטקָא 19 ,"געװ רעזנואא 1
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 ןלױּפ ןופ ןדיא יד ןוא ןרעגַאל יד ןופ םיטילּפ יד ךיז ןבָאה ,סעיסימָאק
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ,ןגעוו עלַא ךרוד י"א ןייק טזָאלעג רעדנעל .ַא .א
 ױזַא טרעדליש םע סָאװ ,"החירב, רעד ןופ לטיּפַאק עשיאָארעה סָאד
 ןטייז יד ףױא לקד םירפא רעריּפנָא עריא ןופ רענייא מפַאהרעטסיימ
 ןרָאװעג טנפעעג קירוצ זיא "החירב, רעד טימ קימייצכיילג ,(*" 68
 -רעביא ןרָאװעג זיא סָאװ ,הלּפעה רעד ןופ לטיּפַאק עראברעדנואוו סָאד
 ,1942 ןטימ ןיא ןסירעג

 הלּפעה רעד ןופ עױײּפָאּפע יד טנפעעג טָאה סָאװ ףיש עטשרע יד
 -ָאדװעסּפ יד ןופ רענייא) "ןילד , ןסייהעג טָאה 1948---1945 ןרָאי יד ןיא
 טנעה עקידייל טימ ,(במָאלָאג והילא --- הנגה רעד ןופ רעריפ ןופ ןעמינ
 סָאד) "דסומ,, ןופ םיחילש עטשרע יד עילַאטיא ןייק טזָאלעג ךיז ןבָאה
 רעד ןופ עיסימָאק רעלעיצעּפס רעד ןופ ןעמָאנ רעמייהעג רעד ןעוועג זיא
 רעקילייה רעד רַאפ ןפיש ןגירק וצ (הלּפעה רעד טימ ןריפוצנָא הנגה
 עניילק עטשרע סָאד ןגירק וצ ןעגנולעג זיא'ס יו עטכישעג יד .(* טעברַא
 םיוק רַאפ ץַאלּפ טַאהעג תורצ עסיורג םימ טָאה סָאװ ,"ןילד, --- לפיש
 רעד ףוס-ףוס ןוא םי םעד ןטינשעגכרוד טָאה יז ױזַא יו ,ןשטנעמ 8
 ףליה רעד טימ .עיײּפָאּפע ןַא יו טגנילק --- י"א ןופ ןגערב יד טכיירג
 ןיא ןגימשעגסיוא 1948 טסוגױא ןיא זיא ח"מלּפ ןופ רעדילגטימ ןופ
 םרָאּפ ןיא .םיִלוע 58 ןופ ?שזַאנַאב ,-ךשטנעמ ריא הירסיק ןופ טרָאּפ

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגעוַאב ענעדישרַאּפ ןופ םיחילש טרַאװעג ןיוש ןבָאה
 ןייק לפיש םעד טימ קירוצ ןרָאפ וצ דלודעגמוא טימ םרַאװעג ןיוש
 .ץַאלּפרעקנַא ןייק טאהעג טינ ןַאד וליפַא טָאה הירסיק .עילַאמיא
 יד ןדָאלּפױא םייב ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ןכַאמ טפרַאדעג טָאה'מ
 ידכ ,שינעלייא םיורג ןיא ןָאט מזומעג סָאד ןעמ טָאה ייברעד ,ןשטנעמ
 עקידנרעיול יד ךרוד טונימ רעפייח רעד ףיוא טּפַאכעג ןרעוו וצ טינ
 ,יײצילַאּפ רעשילגנע רעד ןופ ןכַאװ

 יד ןבָאה ,י"א ןייק געוו ןפיוא ןעוועג ךָאנ זיא "ןילד , ףיש יד ןעוו
 ,ןפיש עיינ עילאטמיא ןיא ןריזיליבָאמ ןביוהעגנָא "דסומ , ןופ םיחילש

 ןופ .ןשטנעמ-םי עשינעילַאטיא טימ ןעגנואיצַאב טּפינקעגנָא טָאה ןעמ
 טלושעגסיוא ייז ןופ ליימ א ,םיחילש עיינ טקישעגסױרַא ןעמ טָאה י"א

 ךוהא ,סיקרוס .מ ןעװעג ןענעז עּפָארײא ןיא "החירב; רעד ןופ רעריפ ערעדנַא יד 2
 ,ריפס ,מ -- רעטעּפש ןוא (לאירבא) לארביא

 ןופ ןיקסונ השמ ןעװעג ןענעז עילַאטיא ןייק "דסומ, ןופ םיחילש עטשרע יד (3

 .שבוכה תמר ןופ ריפס לארשי ןוא םייח תעבג
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 -- ייז ןשיווצ ; גירק םעד רַאפ ןופ םייצ רעד ןופ הכאלמ-הלּפעה רעד ןיא

 -"רענלעז ןיא לייט ַא ,ןטסילַאיצעּפסיָאידַאר ,ןזָארטַאמ ,סעקינח"מלּפ

 .םיטילּפ ןופ ןטנעמוקָאד טימ טגרָאזרַאפ עליוויצ לייט ַא ,ןעמרַאפינוא

 ,זייּפש רַאפ ןרעגַאל טלעטשעגפיוא ןעמ טָאה ,ןפיש יד ןטַאטשוצסיוא ידכ

 ןעלטראג-"סגנוטער ,ןטעב ,ןזייא ,טנווייל ,ןלַאירעטַאמ-ױב ,ןפָאטש-ןערב

 ןוא ןרעגַאל-רעטילימ ןופ טלגומשעגסױרַא ןעמ טָאה ץלַא -- .וװ .א .א

 ןרעגַאל ןיא ןטלַאהסױא טזומעג ךיוא טָאה ןעמ .ןגעוו ערעדנַא ךרוד

 טָאה'מ .ןפיש-הלּפעה יד טימ ןרָאפ וצ ןטַאדידנַאק --- םיטילּפ רעטנזיוט

 -עגרעביא ייז ,סָאטױא עשירעטילימ רעקילדנעצ טימ טגרָאזרַאפ ךיז

 יד ןריפוצרעביא ,םַאטשּפָא רעייז ןענעקרעד טשינ לָאז ןעמ ,טברַאפ

 ןעמונרַאּפ ךיז ןכָאה ןעָארויב עלעיצעּפס .ןפיש עקידנטרַאװ יד וצ םילוע

 -לָאס רַאפ ןביולרוא ,ןרעּפָאש רַאפ -- ןטנעמוקָאד "ןטעברַאסױא , טימ

 -נעלגנע ,רעדנעל ערעדנַא ןופ ןרעציּפָא רַאּפ סעזיוו ,ןרעציּפָא ןוא ןטַאד

 ןבָאה ןשטנעמ-הלּפעה יד .וו .ַא .א רענַאקירעמַא ,רענַאקירּפַא-םורד ,רעד

 ןעוועג ןענעז סָאװ ןטייהנייא-רעטילימ יד ןופ סעמרַאזַאק יד טכוזַאב

 ןרעציפָא עשידיא יד ייב ןעמונעגוצ ןוא עילַאטיא ןיא טריטרַאוװקניײא

 ןגירק טנעקעג ןעמ טָאה יקסיוו רעד רַאפ ןוא ,יקסיוו ץיצרַאּפ רעייז

 -טייברַאּפ ,לַאירעטַאמ-ךערב -- ןרעגַאלןטַאדלָאס עשידיא-טינ יד ןיא

 .רעוועג ןליפַא ןוא ,ןלייט

 רעייז וצ טיירנעגוצ טייחרעמייהעג ןעמ טָאה ןפיש-הלּפעה יד

 ,יײצילָאּפ-םייהעג עשילגנע יד ערה-ןיע ןייק ןבעג טשינ ייז לָאז'ס ,עיסימ

 ןעוועג ןיוש זיא ףיש יד זַא .ןטרָאּפ עלַא ןיא טכוזעג ייז טָאה סָאװ

 טרָאּפ םוצ ןרָאװעג טכַארבעג םיליּפעמ יד ןענעז ,רָאפסױרַא םוצ םיירג

 ןופ בור'ס ,רענלעז עשידיא ךרוד טריפעג ,סָאמױא עשירעטילימ ןיא

 -סױרַא ןופ רעטעמָאליק 1,000 יו םייוו ױזַא לָאמַא ,ןרעגַאל ענעדישראפ

 ,סעלעבַאט-טייצ עטרינַאלּפ-טוג ןטעברַאסיױא טזומעג טָאה'מ .,טרָאּפ-רָאפ

 יד --- לושכמ א ןעשעג זיא לָאמַא .טייצ רעד וצ "ןּפַאלק , לָאז ץלַא ידכ

 טכַאנ רעטמיטשַאב-סיורָאפ רעד ןיא ןעמיוװשּפָא טנעקעג טשינ טָאה ףיש

 ןוא ןרעגַאל ערעייז וצ ןשטנעמ יד ןקישקירוצ טזומעג טָאה'מ ןוא --

 וצ ןריפ וצ ןעגנערב לָאמַאכָאנ ייז רעטעּפש געט ייווצ רעדָא גָאט ַא

 ןענעז סָאװ ןרעציפָא עטשרמולכמ יד ךיוא ןוא ,עימרַאּפ עדעי .ףיש רעד

 ױקָאד עטשלעפעג טימ טגרָאזַאב ןעוועג זיא ,ריא ןופ שארב ןרָאפעג

 ,ןטקנוּפ-לָארטנָאק יד ןרָאפעגכרוד ייז ןענעז ףליח רעייז טימ ןוא ,ןטנעמ

 עשילגנע ןגיא ןביז טימ רערָאפכרוד יד טרילָארטנַאק ןבָאה'ס ואוו

 .ןטנַאיצילָאּפ עשירעטילימ
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 ןיוש זיא יז ןוא ףיש רעד ףיוא ףױרַא ןיוש ןענעז םיליֿפעמ יד זַא

 ייס --- םירוסי טימ תושרּפ ץיינ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ,געוו ןיא סױרַא

 רעדנוזַאב ַא זיא ףיש עדעי .י"א ןופ ןטרָאּפ יד ןיא ייס ןוא םי ןפיוא

 -ח"מלּפ עריא ןופ סערוטנַאװַא-ךעגנוכעלרעביא ןופ לטיּפַאק שיאָארעה

 -עצ עשילגנע עקידנרעיול יד טימ שינעגעגַאב ריא ,רעטיילנַאב-סעקינ

 -ָאידַאר ןופ ףליה רעד טימ .ןטרָאּפ יד ייב לגנַארעג ריא ,רערעטש

 טשרעמוצ ,טקַאטנָאק ַא ןטלַאהעגנָא םי ןטימ ןיא ףיש יד טָאה םירישכמ

 םוצ רעטנענ ןעמוקעגוצ זיא יז זַא ןוא ,עילַאטיא ןיא זכרמ םעד טימ

 טורשרַאמ ריא טריגיריד טָאה סָאװ ,דנַאל ןיא "דסומ , םעד טימ ,טרָאּפ

 "עג ןיוש ןבָאה ָאד .םיליּפעמ יד ןעמונענּפָארַא טָאה'מ ואוו ,טרָא םוצ

 ץטשרע יד .ץלַא ףיױא עטיירגעגוצ ,ח"מלּפ רעד ןופ סעּפורג טרַאװ

 עכלעזא ןעוועג ןוא ,םולשב טרָאּפ םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז ןפיש-םיליּפעמ

 ןוא ןיחַא לָאמ עכעלטע עזייר רעייז ןריפוצכרוד ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו

 ערעווש יד ןכערבוצכרוד רערעווש ץלַא ןרָאװעג זיא ךָאנרעד .קירוצ

 ךרוד ,יימרא-טפול ,טָאלּפ ןקיטכעמ ַא ךרוד טציטשעג ,גנורעגַאלַאב

 -למרכ ןפיוא סעיצנַאטס-רָאדַאר יד ךרוד ,ךעלפיש-ייצילָאּפ עקידנרעיול

 טלמיוועג טָאה'ס סָאװ טימ ןטנעגַא-םייהעג ײמרַא ןַא ךרוד ןוא גרַאב

 .י"א ןייק געוו ןפיוא ןעלזניא יד ןיא ןוא םי ןשידנעלטימ ןופ ןטרָאּפ יד ןיא

 ןענעז עילַאטיא ןזָאלרַאפ ןבָאה י"א ןופ רענלעז עשידיא יד ןעוו

 ןעמרָאפינוא ערעייז .הלּפעה רעד ןופ רעוט ליפ ןבילבעגרעביא טרָאד

 סָאװ ,ןרעגַאל יד ןופ םיליּפעמ יד ןבענעגרעביא ייז ןבָאה ןטנעמוקָאד ןוא

 ןבילבעג ןענעז ןיילַא ייז ןוא ,רענלעז סלַא י"א ןייק ןעוועג הלוע ןבָאה

 עלַא ןעוו .טעברא רעייז ןצעזוצרָאפ ץילַאטיא ןיא ןקעטש "םיטילּפ , יו

 ןעמ טָאה ,עילאטיא ןזָאלרַאפ טאהעגנ ןיוש ןבָאה ןּפורגרעטילימ עשידיא

 רעטנוא ןטעברא ןוא טייחנייא עשירעטילימ עוויטקיפ ַא "ןפַאש , טזומעג

 ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייהנייא-ײמרַא ללש ןשיווצ .ץוש ריא

 -רעדנַאנרַאפ טנעקעג טשינ ךיז ןכַאו עשיטירכ יד ןבָאה ,עילַאטיא ןיא
 מרימסיסקע רָאנ טָאה סָאװ ,"עּפורג-רעטילימ , עיינ יד זיא'ס רעוו ןביילק

 ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ,רעטייוו ןבָאה ןטאי-הנגה יד .ריּפַאּפ ןפיוא

 ץילַאטיא ןיא ןרענַאל-יימרַא יד ןיא טלמאזעגפיונוצ ,רענלעז עשיטירב

 טָאה ןעמ סָאװ ןכאז ערעדנַא ןוא ןלייט-טייברַאפ ,ןלַאירעטַאמ-ןערב

 .הלּפעה רעד רַאפ טריקסיפנָאק

 -אמיא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןטייחנייא-רעטילימ עקידי"א יד ןעוו

 ערעדנא עלַא וצ געוו-סגנַאגכרוד 8א ןעוועג דנַאל עקיזָאד סָאד זיא ,עיל
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 "שכר, ןוא הלּפעה ,החירב רעד ןופ םיחילש יד .ץעּפָאריײא ןופ ןלייט

 -ץגכרוד בור'פ ןענעז ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא (רעוועג ןפיוקנייא סָאד)

 ץעטייוו ערעייז ןופ ןעמוקעגקירוצ ייז ןענעז בור'ס .עילַאטיא ךרוד ןרָאפ

 רעדָא ,ביולרוא ןופ קירוצ ןעמוק סָאװ רענלעז ןופ ןרידנומ ןיא סעזייר

 .הלּפעה רעד ןופ ןפיש יד ןיא

 ןופ ןדיא 70,000 בורק טכַארבעגנײרַא ןבָאה ןפיש-םיליּפעמ 8

 -עגנָא ןענעז ןפיש עטצעל יד .1948 יַאמ ןטס29 םעד זיב 1945 טסוגיוא

 ןענעז ןעמענ ערעייז ןוא הנידמ רעד ןופ גנואיימשטנא רעד ךָאנ ןעמוק

 יַאמ ןט17 םעד ,"ןוחצנל, : געט ענעי ןופ ןעגנומיטש יד רַאפ שילָאבמיס

 280 טימ ,יַאמ ןט17 םעד ,"לארשי תנידמ , ; םיליּפעמ 188 טימ ,8

 ןטס29 םעד ,(ןוליא קמץ ןופ טכַאלש יד) "ןוליא קמע ברק, ןוא םיליּפעמ

 .םיליּפעמ 706 טימ ,יַאמ

 טרָאּפ םוצ ןעמוק וצ םולשב ןעננולעג זיא'ס ןעמעוו ןפיש יד ןופ

 -רעטניוו א ןיא טָאה סָאװ ,"שענעס הנח, ףיש יד ןענַאמרעד ןעמ ףראד

 ףױרַא ןוא הירהנ טרָאּפ םעד טכיירגרעד 1949 רעבמעוָאנ ןיא טכַאנ

 ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןענעז ןרישזַאסַאּפ 282 יד .קנַאבדמַאז ַא ףיוא

 ןגיוצעגסױרַא ןרָאװעג ןוא ןיירַא רעסַאװ ןיא קעד ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא

 ,סעקינח"מלּפ ךרוד טלעק ןופ קידנרעטיצ םעילַאװכ עשימרוטש יד ןופ

 ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ קירטש ןטייז עדייב ןופ ןענַאטשעג ןענעז סָאוװ

 ןרָאװעג ייז ןענייז ךיילג .(808 טייז עז) טרָאּפ םוצ זיב ףיש רעד ןופ

 ןיא םסָאװ ,יײצילָאּפ עשילגנע יד .ץַאלּפ ןרעכיז ַא ןיא טריפעגקעװַא

 .ףיש יד ןענופעג טָאה ,הירהנ ןייק ירפ רעד ןיא טרימרַאלַא ןרָאװעג

 ץשיאערבעה א ןטכױלעגסױרַא טָאה ריא ףיוא ןוא טייז ַא ףיוא קידנגיל

 : טפירשפיוא

 הנגהה ןונרא תרזעב הדרוה שנפ הנח,

 וניחא ןוילימ ששל תובצמה תחא -- הירהנ ףוחב תאז הניפפ,

 וניתויחאו

 ."תיטירבה הלשממל ןולק-תדועת תאז היהת,

 ; חנגה רעד ןופ ףליה רעד טימ ןעמונעגּפַארַא ןרָאװעג זיא שענעס הנח)
 רַאפ תובצמ יד ןופ ענייא זיא --- הירהנ ןופ םרָאּפ ןיא ףיש עקיזָאד יד
 ןייז סָאד לָאז .רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזדנוא ןופ ןָאילימ סקעז יד
 ,(טכַאמ רעשילגנע רעד רַאפ טנעמוקָאד-דנַאש ַא

 ןעטונעגּפָארַא ןרָאװעג זיא טּפַאשנַאמ עשינעילאטיא יד ךיוא
 הביסמ רעד ןיא ,ןטלאהאבסיוא ןרָאװעג ןוא ףיש רעטקידעשעצ רעד ןופ
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 -עילַאטיא רעד ךיוא עדער עמערַאװ ַא ןטלַאהעג טָאה םיליּפעמ יד דובכל

 רעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא טָאה ןַאמרעטלַא ןתנ .ןַאטיּפַאק רעשינ

 -ברל הבושת םואנ, דיל ןרָאװעג-טמירַאב ןייז ןבירשעגנָא שינעעשעג

 -רַאפ ,(ןַאטיּפַאק ןשינעילַאטיא םוצ עדער-רעפטנע ןַא) "יקלטיאה לבוחה

 ,"רבד , ןיא "יעיבשה רוטה,, ןיא טכעלטנפע

 טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג זיא הלּפעה רעד ןופ גנואוושפיוא רעד

 ענעדישרַאפ ןגעק "הנגה, רעד ןופ ןפירגנָא עטקרַאטשרַאֿפ יד טימ

 .י"א ןיא טכַאמ רעשילגנע רעד ןופ סעיציזַאּפ

 ףירגנָא רעטרירטנעצנַאק רעד טכַאמעג טָאה םשור רעדנוזַאב ַא = |

 ןעגניר 90 ךרוד טריפעגכרוד .ַא .א ןקירב ,ןּפינק-ײסָאש ,סעיניל-ןאב ףיוא

 עלופסקורדנייא יד .1948 רעבמעווָאנ ןט2 ןופ טכַאנ רעד ןיא ח"מלּפ ןופ

 -רופלַאב רעד ןופ גָאטרָאי םוצ ןעמוקעגרָאּפ זיא עיצַארטסנַאמעד-טפַארק

 עיצַארַאלקעד-יװעב רעד ןופ גנוכעלטנפערַאּפ רעד ברע ,עיצַארַאלקעד

 ןענעז םעקינח"מלּפ טרעדנוה עכעלטע .(1948 רעבמעווָאנ ןט13 םעד)

 ןטקנוּפליצ רעקילדנעצ ערעייז וצ ןעמוקענוצ טכַאנײב 11 ךעלטקניּפ

 לטרעפ ַא ףיוא ןוליפַא טקיטעּפשרַאּפ טינ ךיז טָאה עּפורג ןייא ןייק ןוא

 ריא טמירעג טָאה ,עיצקַא רעד ןופ רידנַאמָאק רעד ,הדש קחצי .העש

 -ח"מלּפ ןבָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא .גלָאפרעד ןוא םייקיטרעפנַאלש

 הפיח ןופ ןטרָאּפ יד ןיא ךעלפיש-ריּפשסיוא עשילגנע יד ןעקנוזעג ןעגניר

 -םיטילּפ טגלָאפרַאפ ןבָאה סָאװ ,ךעלפיש יד ןופ ןטייז יד וצ .ופי ןוא

 רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןופ ץוש ןרעטנוא סעקינח"מלּפ ןבָאה ,ןפיש

 "עג ןוא ןסירעגפיוא ןבָאה סָאװ ,סענימ עשירטקעלע ןדנובעגוצ טכַאנ

 .ןפיש יד ןעקנוז

 ,גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ טקַא ןכעלריקליוו ןפיוא הבושת סלַא

 -ירעמַא-שילגנע רעד ןופ סעיצַאדנעמַאקער יד ןפרַאװעגּפָא טָאה סָאװ

 דנַאל ןופ ןרעױט יד ךיילג ןענעפע וצ עיסימָאק-סגנושרָאּפסױא רענַאק

 "הנגה, יד טָאה ,םזיצַאנ ןופ תונברק ,ןדיא טנזיומ טרעדנוה רַאפ

 עלַא ףיוא ףירגנַָא ןַא 1946 ינוי ןט17 ןופ טכַאנ רעד ןיא טריפעגכרוד

 .ןסירעגפיוא ייז ןוא רעדנעל ערעדנַא טימ י"א ןדניברַאֿפ סָאװ ןקירב

 עשיבַארַא עטייוו ןופ ץרַאה ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןקירב יד ןופ לייט ַא

 -ַארַא ןוא עשילגנע ךרוד טכַאװַאב גנערטש ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ןטנגעג

 ןייא ןעשעג רָאנ זיא "ןקירב ןופ טכַאנ; רעד ןיא .רעטכעוו עשיב

 הרקנה-שאר ןופ םורד וצ ביז-א קירב יד ןסיירפיוא םייב .קילנמוא

 רעטנוא ,רעפמעק עווַארב 14 ןעמוקעגמוא לאפסקילגמוא ןַא ךרוד ןענעז
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 ףירננָא ןופ בייהנָא םייב .דורח ןיע ןופ ןייש הימחנ ןופ גנוריפ רעד

 ןסָאלשעגנָא קיליוויירפ ךיז טָאה רעכלעוו ,ץייוו םעיחי ןלַאפעג ךיוא זיא

 .(= עיצקַא רעד וצ סױרַא זיא יז ןעוו ,עּפורג רעד ןיא

 ןטס29 םעד ןעמוקעג לענש זיא רעדנעלגנע יד ןופ רעפטנע רעד

 רעד סלַא בושי ןקידנפמעק ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיירא זיא סָאװ ,ינוי

 8 ןבעג וצ :ןעוועג זיא עיצקא רעד ןופ ליצ רעד ."תבש רעצרַאװש ,

 רעריפ עטסקיטכיוו יד ןריטסערַא ןוא ח"מלּפ ןוא "הנגה, רעד ּפַאלקטױט

 עיצקַא רעד רַאפ .תורדתסה רעד ןופ ןוא ימואלה דעו ,רוטנעגַא רעד ןופ

 15,000 ייב ןוא רענלעז 100,000 ייב טריזיליבָאמ רעדנעלגנע יד ןבָאה

 ןכָאװ עכעלטץע .ןטנעגא-םייהעג רעטרעדנוה בָאנוצ סלַא ןוא ןטנַאיצילָאּפ

 -סױרַא ןעגנולעג "הנגה, רעד ןופ טסניד-עיצַאמרָאפניא םעד זיא רעירפ

 -גנערטש ַא יײצילָאּפ-םייהעג רעשילגנע רעד ןופ ןוויכרַא יד ןופ ןעלגומשוצ

 "הננה , רעד ןופ ןשטנעמ 5,000 ןופ ןעמענ יד טימ עקעטָאטראק עמייהעג

 -נוה יד ןריפַארגָאטָאפ ןכָאנ .רעריפ ןוא ןרידנַאמָאק ערעייז ,ח"מלּפ ןוא

 ןיא טריפעגקירוצ ןרָאװעג יז זיא ,עקעטָאטרַאק רעד ןופ ןטייז רעטרעד

 ומפיוא ןקידנצנעלג ןקיזָאד םעד קנַאדַא .עוויסנעפעד רעשילגנע רעד

 "הנגה, רעד ןופ רעריפ יד ןשארוצרעביא ןעגנולעג טינ רעדנעלגנע יד זיא

 עריא ,"הנגה, רעד רעביא לַאּפרעביא ןמריפעגכרוד ןופ ןדָאש רעד ןוא

 יד יו רענעלק ךס ַא ןעוועג זיא ,רעריפ ןוא ןדַאלקסירעוװעג עמייהעג

 ,טרַאװרעד ןכָאה רעדנעלגננע

 רעדנעלגנע יד זיא טרָאד .רוגי ףירגנָא ןופ ןטילעג טָאה ןטסגרעמַא
 -ןטַאנַארג 94 ,ןסקיב 995 רעטנורעד ,רעוועג ליפ ןריקסיֿפנָאק וצ ןעגנולעג

 ןענעז רעדנעלגנע יד .ַא .א ןטַאנַארג 8,000 ,ןטָאימעלוּפ 87 ,רעפרַאװ

 ענעלַאפַאב יד טכארבעג ןוא עטריטסערַא יד טימ ןעגנַאנַאב לַאטורב ךיז

 ,רוגי "תבש ןצרַאוװש , ןיא ןטילעג ןבָאה ןטסרעממַא .ןדָאש ליפ רעפרעד

 ,המישה תיב ,תבג ,בקעי תודשא ,הברעה תיב ,ןענ ,ףסוי לת ,דורח ןיע

 תליא ,תוינגד יד ,רנרב תעבנ ,לחר תמר ,םי תודש---הירסיק ,םיקיפא

 .הלגח רפכ ןוא םייח רפכ ,שרוחה ןיע ,תורמשמ ,םייח תעבג ,רחשה

 "חנגה , רעד ןופ עיצקורטסניא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה עטריטסערַא יד

 זיא "?וטסייה יו, ענַארפ רעד ףיוא .ןעמענ ערעייז ןבעגוצנָא טינ

 יד ןבָאה ןלַאפ ליפ ןיא ."לארשי ץרא ןופ דיא ַא, חבושת יד ןעמוקעג

 רעפטנע ןַא יו -- תונברק-רעלטיח עטעוװװעטַארעג -- עטריטסערַא

 ןופ לייט -ברעמ ןיא 1946 רעבמעװָאנ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןעמָאנ ןייז ףוא (4
 ,םעיחי ץובק רעד לילג
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 םעד ,ןכייצ-רעלטיה ןקיטולב םעד ןזיוועג ןוא לברַא יד טלקיוועגפיוא

 ןיא טנַאה רעייז ףיוא טצירקעגסיוא ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ רעמונ

 -רעמטעברַא יד ןופ טּפעלשרַאפ ןרָאװעג ןענעז ןַאמ 3,000 ייב .טעצַאק
 ןדניוושרַאפ וצ ןעגנולעג זיא סעקינח"מלּפ רעטרעדנוה רעבָא ,רעפרעד

 ,עטריטסערַא יד .ןסַאמ-ןשטנעמ "ץזָאלנעמַאנ , עטריטסערא יד ןשיווצ

 ןרָאװעג ןענעז ,רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ רעדילגטימ ליפ ייז ןשיווצ

 רוטנעגַא רעד ןופ רעדילגטימ יד .ןורטַאל ןוא חיפר ןיא טרַאּפשרַאפ

 ,1946 רעבמעווָאנ ןיא ,רעטעּפש םישדח 4 טימ ןרָאװעג טיײרּפַאב ןענעז

 טיײרּפַאב קיטייצכיילג ךיוא ןענעז רעבַארַא יד וצ ץיצַאסנעּפמָאק סלַא

 םעד ףיוא טריטסערַא ןסעזעג ןענעז עכלעוו ,רעריפ עשיבארַא ןרָאװעג

 -נעלגנע יד ןבָאה ױזַא .סיצַאנ יד טימ עיצַארָאבַאלַאק רַאפ לזניא-לשייס

 סיצַאנ עשיבַארַא וצ טייקיטכערעג "סָאמ עכיילנג , א ןטסָאמעגסיוא רעד

 סיילע יד ןופ ןוחצנ ןרַאפ רעפמעקטימ יד ,תונברק-יצַאנ יד וצ ןוא

 ...ןרעלטיה רעביא

 עשילגנע 27,000 ןופ לַאפרעביא רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1946 ילוי ףוס

 סעיזיוװער-ןסַאמ יד ןופ ויטָאמ רעלעיציפָא רעד .ביבא-לת ףיוא רענלעז

 ןפיוא טַאטנעטַאךעבמָאב ןופ רעריפכרוד יד טכוז ןעמ :ןעוועג זיא

 -סינַאיזיװער ןכרוד טריפעגכרוד) םילשורי ןיא "דיוויעד גניק, לעטַאה

 ןרָאװעג ןענעז ןדיא טנזיוט טרעדנוה בורק .(ילוי ןטס22 םעד ל"צא ןשיט

 מימ טמױצעגּפָא ,ןסאג יד ףיוא ןרעגַאל-סגנוטלַאהרַאפ ןיא טרַאּפשרַאפ

 .טשרָאפעגסיוא ןרָאװעג ןוא טָארד קידעכעטש

 םעד טכעלטנפערַאפ רעדנעלגנע יד ןבָאה 1946 טסוגױא ןט12 םעד

 -יטנַא; רעד ץעז) ןרעּפיצ ןייק ןפיש-םיליּפעמ ןקישרַאּפ ןגעוו לעּפַאב

 ,"דלָאזס אטעירנעה, ןוא "רוני, ןפיש יד ,(943 טייז "ןאלּפ רעשיצַאנ

 1,800 טימ טרָאּפ רעהפיח ןיא טרעקנַארַאפ ןענאטשעג ןענעז סָאװ

 ןרעוו וצ טריטרָאּפעד ןפיש עטשרע יד ןייז טפראדעג ןבָאה ,םיליּפעמ

 רעד ןופ רעדנעזיַאידַאר ןלאנעלמוא ןופ עיצידיוא יד .ןרעּפיצ ןייק

 יד טקישעגנ טָאה גנוריגער עשילגנע יד , :טרעלקרעד טָאה "הנגה,

 ץטסקידריוומוא יד ןריפוצכרוד טָאלּפ ןשילגנע םעד ןוא ײמרַא עשילגנע

 "יווקיל ןענעז סע טניז ,טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עיצקַא

 .(* "ןרעגאל--סגנוטכינרַאפ עשיצַאנ יד ןרָאװעג טריד

 טניילרַאפ ח"מלּפ ןופ "גניר , ַא טָאה טסוגױא ןטס20 ןוא ןט18 םעד

 ."לווייר רייּפמע , ןוא "דואווייה רייּפמע , ןפיש-ריטרָאּפעד יד ןיא סענימ

 ,1946 טסוגיא ,"המוח/ ()5
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 -ץזייר ריא ןופ םי ןטימ ןיא ןרָאפקירוצ טזומעג טָאה ףיש עטשרע יד

 -רוארַאפ סנדָאש יד ןטכיררַאפ וצ ידכ ,הפיח ןייק קירוצ ןרעּפיצ -- ליצ

 .(961 טייז עז) ה"מלּפ ןופ רעפמעק עשידרערעטנוא יד ךרוד טכַאז

 -רַאדַאר יד ןסירעגפיוא ח"מלּפ רעד טָאה 1947 ילוי ןטס51 םעד

 יד ןעגנַאפ ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,הפיח ןיא גרַאב-למרכ ןפיוא עיצנַאטס

 עשילגנע יד טקידעשַאב ןרָאװעג ןענעז לָאמ עכעלטע ךָאנ .ןפיש-םיטילּפ

 .םענימ עשידיא ךרוד ןפיש:-עיצַאטרָאּפעד

 ."הנגה, רעד ןופ טנַאה יד טכיירגרעד טָאה אפוג ןרעּפיצ ןייק

 ןיא םיליּפעמ 80,000 טקישרַאפ ןרָאװעג ןענעז (ןיסירפק) ןרעּפיצ ןייק

 עוויסנעטניא ןַא טריפעגנָא ןרָאװעג טרָאד זיא סע .1948--1946 ןרָאי יד

 טָאה (ףרָאד-טנגוי) רעונה רפכ רעד .ןרעגַאל יד ןיא טעברַא-רוטלוק

 ערעייז ןפַאשעג ןבָאה ןעננוגעוַאב עלַא .תושפנ 2,000 רעביא טלייצעג

 .וװ .ַא .א רעצעלּפ-טרָאּפס ,םיצובק ,ןלַאקָאל-טנגוי ,ןבולק

 -ַאגרָא וצ גַארטּפױא םעד ןעמוקַאב ןבָאה ח"מלּפ ןופ םיחילש יד

 יז ןוא "הנגה , רעד ןיא ןרעּפיצ ןיא טנגוי עקיאעפ-ספמַאק יד ןריזינ

 רעטרעפ רעד .י"א ןיא ןבַאגפיױא עקידרעטעּפש ערעייז וצ ןטיירנוצ

 טָאה ,ןיקנעבַאט ףסוי ןופ גנוריּפנָא רעד רעטמנוא ,ח"מלּפ ןופ ןַאינעל

 יד -- טייהנייא-ספמַאק א ןרעּפיצ ןיא ןפַאש וצ עבַאגפיוא יד ןעמוקַאב

 טָאה ןלענוט ענעבַארגעגכרוד ןופ ףליה רעד טימ ."םיניגמח תורוש,

 םיליּפעמ לַאנעלמוא טריפעגסױרַא ךיוא ןוא רעוועג טלגומשעגניירַא ןעמ

 -נוא סענימ ןרָאװעגנ טגיילעגרעטנוא ןענעז'ס .י"א ןייק טקישעג ייז ןוא

 -רעטילימ עשילגנע יד ןעוו .אפוג ןרעּפיצ ןיא ןפיש-ץיצַאטרַאּפעד יד רעט

 ,ןטּפיגע ןופ ןטרָאּפ ןיא ןפיש יד ןקיש וצ ןסָאלשַאב ןַאד טָאה טכַאמ

 טָאה ,סרעמיווש-ח"מלּפ יד ןופ ןפירגנָא יד ןנעק ןרעכיזרַאפ וצ ייז ידכ

 -כרוד ידכ ,ןטּפינע ןופ ןטרָאּפ יד ןיא רעריּפשסיוא טקישעג ח"מלּפ יד

 = ןטרָאּפ "ערעכיז, עשיטּפיגע יד ןיא ךיוא ןטקַא-שזַאטַָאבַאס ןריפוצ

 רעכמעווָאנ ןיא גירק-סננואיירּפַאב רעד ןכָארבעגסױא זיא'פ ןעוו

 .םירבח 2,600 טלייצעג ןרעּפיצ ןיא "םיניגמה תורוש , יד ןבָאה ,7

 -לארשי) ל"הצ טָאה הנידמ רעשידיא רעד ןופ גנואייטשטנַא רעד םימ

 טצעזעגרָאפ טָאה סָאװ ןרעּפיצ ןייק ץיצַאגעלעד 8 טקישעג (יימרא

 -ניא עטצעל יד ןעמוקנָא ןביױהעגנָא ןבָאה לענש .ח"מלּפ ןופ עיצקַא יד

 קידנעטשלופ ןרָאװעג ןענעז ןרעגַאל יד ןוא ,ןרעּפיצ ןיא עטרינרעט

 .טרידיווקיל

 ,339 .ז ,טרָאד ,יקסבלסרב .מ 6
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 -םנדייל יד טלעוװ רעד ןיא ןפורעגסױרַא טָאה םשור ןטסקרַאטש םעד

 ןסייהעג טָאה סָאװ ,71947 ץּפָארײא תאיצי, ףיש רעד ןופ ץיױײּפַאּפע

 ןופ טרָאּפ םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז ףיש רעד טימ ."םודָאזקע, טצריקעג

 טנזיוט ייב ייז ןשיווצ ,ןרישזַאסַאּפ 4,880 ,1947 ילוי ןט17 םעד ,הפיח

 לקיטש א טימ ףיש יד .רעדניק רעטרעדנוה ןוא ןעיורפ ערעגנַאװש

 רענַאקירעמַא םוצ טרעהעג רעירפ טָאה יז -- ךיז רעטניח ווירב-סוחי

 ןדיא 98 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ טפַאשנַאמ א טאהעג טָאה -- טָאלּפ

 ןטַאמש עטקינייארַאפ יד ןיא קעווצ םעד רַאפ טריברעוו ,ןריטנולָאװ

 תיראש רעד ןופ ןוא לארשי ץרא ןופ טייל-םי יד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה ייז

 ץייּפַאּפעעזיײיר רעד ןופ טייצ עצנַאג יד שידלעה ןטלַאהעג ךיז הטילּפח

 טָאה רענַאקירעמַא יד ןשיווצ .לארשי ץרא ןופ ןוא ןייק םימי יד רעביא

 חלנ ןשיטנַאטסעטַָארּפ ןופ טלַאמשעג עשיטַאּפמיס יד טקורעגסױרַא ךיז

 ןויצ תביש ןופ קנַאדעג ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,לעווארג ןאשזד

 .ןדיירפ ןוא ןדייל ערעייז עלַא םיליּפעמ יד טימ טלייטעג ןוא

 דלַאב יז זיא ,עּפָאריײא ןופ ןגערב יד וצ ןעמוקעגנָא זיא ףיש יד ןעוו
 רעשיטירב רעד ןופ לָארטנָאק ןעמַאזכַאװ םעד רעטנוא ןלַאּפעגרעטנורַא
 ןעגנונרָאװ עריא ןעמוקַאב ןבױהעגנָא דלַאב טָאה יז ,ײצילָאּפ-םייהעג
 עילאטיא ןופ ןפיױלטנַא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא ףיש יד .ןעגנוָארד ןוא
 ,ךיירקנַארפ ןיא םרעקנַא עריא ןפרָאװרַאפ טָאה יז ןוא

 ,דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל-םיטילּפ יד ןופ ןדיא-םיליּפעמ 4,800 יד

 ןוא ,ןגעו עלאנעלמוא ךרוד ךיירקנַארפ ןייק ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז

 .עיצַאטרַאּפסנַארט רעייז טימ טריפעגנָא טָאה החירב רעד ןופ בַאטש רעד

 ןשטנעמ רעטנזיוט יד טריפעגרעביא ןרָאװעג ןענעז עיצקַא-ץילב א ךרוד

 טימ טריפעגרעביא ןרָאװעג ,ץענערג רעשיזיוצנַארפ-שטייד רעד ךרוד

 סעמרעפ ןיא ןרָאװעג טײרּפשעצ ייז ןענעז ָאד ןוא ,לײסרַאמ ןייק ןַאב רעד

 -וקָאד רעטנזיומ טימ טגרָאזרַאפ ךיילג ייז טָאה ןעמ .טָאמש רעד םורַא

 'רעביא עגנַאל טעבראעג טָאה עיבמולָאק ןופ לוסנָאק רעד ןוא ןטנעמ

 8 ןיא "עזיו, רעד טימ טנעמוקַאד-עזייר ןדעי ןעלּפמעטס וצ ןהעש

 סָאװ ,ףיש יד טיירגעגוצ לייוורעד ןכָאה י"א ןופ טייל-םי יד .דנַאל טייוו

 וצ ,לײסרַאמ ןופ טנגענ רעד ןיא ,טרָאּפ ןקיטייז ַא ןיא ןענַאטשעג זיא

 א ףױא קָאמש ַא ,סקַאמַאה-ףָאלש טיירגעגוצ טָאה'מ -- עזייר ריא

 -כרוד ןוא ףָאטש-ןערב ןוא רעסַאװ -זייּפש טיײרגעגנָא טָאח'מ ; קָאטש

 רעטנזױמ טימ עזייר אזַא רַאֿפ ןעגנוטיירגוצ עקיטיונ יד טריפעג

 ,ןרישזַאסַאּפ
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 12 ןיא םסָאטױא 170 סױרַא ןענעז העש רעטמיטשאב רעד וצ

 -- טרָאּפ-רָאפּפָא םוצ טָאטש רעד םורַא סעמרעפ 12 ןופ ןענַאװַארַאק

 -עג ןַאד ןבָאה ךיירקנַארּפ-םורד ןיא רעטעברַא-טרָאּפסנַארט יד .טעס

 ןופ שינעביולרעד עלעיצעּפס ַא ןעמוקַאב טפרַאדעג טָאה'מ .טקיירטס

 -קיירטס ןופ רעדילגטימ יד .סָאטיױא יד ןרָאפ ןזָאל וצ טעטימָאק-קיירטס

 .ןענַאװַארַאק יד ןופ ץיּפש ןיא ןרָאפעג ןענעז טעטימָאק

 רעד ןיא ןיוש טָאה ,ףיש רעד ףיוא ףיורא ןץנעז םיטילּפ יד ןעוו

 ַארנָאטָאפ ןעמונעג ןוא ןַאלּפָארע רעשילגנע ןַא טזיירקעגמורַא טפול

 ןיוש זיא רערעטשעצ רעשילגנע ןַא ןוא סענעצס-רָאפּפָא יד ןופ סעיפ

 טָאה העש 60 .ףיש רעד ףיוא ןלַאפוצנָא טייוו-טינ טיירג ןענַאטשעג

 ןעוו ןוא ,שזַאגַאב ןוא ןשטנעמ יד טימ ףיש יד ןדָאלנָא סָאד טרעיודעג

 ןופ ןעמיװשּפָא ןוא רעקנַא םעד ןבייחוצפיוא םייצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 ןטלַאהוצּפָא טכַאמ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ לעּפַאב ַא ןעמוקעג זיא ,טרָאּפ

 ןוא ןכעלנעזרעּפ ןצנַאג ןייז טימ טגיײלרַאפ ךיז טָאה ןיוועב .העיסנ יד

 ײז טכַאמ רעשיזיוצנַארּפ רעד ףיוא טקירדעג ןוא םולפנייא ןשיטילָאּפ

 -י"א רעד ןשיווצ ןעגנולדנַאהרַאפ ךָאנ .ףיש יד ןזָאלסױרַא טשינ לָאז

 יד טימ רעגרובמַאה יסוי רידנַאמָאק ריא ןוא ףיש רעד ףיוא טפַאשנַאמ

 ןופ ןרָאפוצסױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,זירַאּפ ןיא "דסומ, ןופ רעריפ

 ןעגנע ןַא ןיא טעדנַאלעג טָאה ףיש יד .טָאברַאפ םעד ץַארט טרָאּפ

 טנעקעג טשינ טָאה (שטיוָאנָארַא קחצי) קייא רידנַאמָאק ריא ןוא טרָאּפ

 קנַארפ ןָאילימ ַא טָאליּפ ןשיזיוצנַארפ םעד טגָאזעגוצ טָאה'מ .טרָאּפ םעד

 .ףיש יד ןריפסױרַא לָאז רע --- ךיירקנַארפ ןיא רָאי 4 ןופ טלַאהעג א --

 ץָארט .טרָאװ ןייז ןטלַאהעג טינ רעבָא ,ןעוועג םיכסמ רע טָאה טשרעמוצ

 --- תוירחא יד ךיז ףיוא ןיילַא ןעמענ וצ ןסָאלשַאב קייא טָאה ראפעג רעד

 "סודָאזקע ,, זיא דלַאב .םי םענעּפָא ןיא ףיש יד טריפעגסיורַא טָאה רע ןוא

 .סרעיָארטסעד עשיטירב ןופ ךַאװ א ןופ טגלָאפעגכַאנ ןרָאװעג

 -םיליּפעמ עקידסלָאמַאדזיב ץלַא ןופ עטסערג יד ןעוועג זיא סָאד

 ןענעז עקידנזייר ץלַא .עטפַאהרעטסומ א ןעוועג זיא גנונדרָא יד .ןפיש

 טרילָאטסניא ןעוועג זיא ףיש רעד ףיוא .ןּפורג ןיא טלייטעגנייא ןעוועג

 תועידי יד ןגָארטעצ ןבָאה סָאװ ,רעכליהכיוה 24 טימ עיצנַאטסרָאידַאר ַא

 .ףיש רעד ןופ ןקע עלַא ןיא גנוטייל רעד ןופ סעיצקורטסניא ןוא

 יד ןשיווצ ןופ רעטסעוװש-עקנַארק ןוא םירױטקָאד ןופ בַאטש ַא
 ןעוועג זיא ףיש יד .תעל-תעמ ןיא העש 24 טעברַאעג טָאה םיליּפעמ

 ןרעמַאק-ליק ,ןעלסעק-ךָאק ,:ףמַאד ,סרעדישזדירפ טימ טַאטשעגסױא
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 טינ ,םערָאװ ןוא טכָאקעג ןרָאװעג טלייטרַאפ זיא ןסע סָאד .וו .ַא .א

 מלייטעגסיוא ןעמ טָאה טייצ טונימ 40 ןיא -- ןפיש ערעדנַא יד ףיוא יו

 ןעמ טָאה טייקמאזקרעמפיוא רעדנוזַאב ַא .ןשטנעמ 4,800 וצ גָאטימ

 ןדעי ןוא עיסימָאק-רוטלוק א קיטעט ןעוועג זיא'ס .רעדניק יד ןעקנַאשעג

 ןופ םיליּפעמ יד רַאפ ןכַארּפש ליפ ןיא גנוטייצ ַא ןענישרעד זיא גָאמ

 .רעדנעל ענעדישראפ

 ךיז טָאה ,י"א ןופ ןגערב יד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ףיש יד ןעוו

 .ףמַאק ןטעטראװרעד םעד רַאפ טייקיטעט עטפַאהרעכיפ ַא ןבױהעגנָא

 יז זַא ,טסואוועג ףיש יד טָאה רערעטשעצ עשיטירב ןופ טלגנירעגמורַא

 -ץגנָא ןבָאה םיליּפעמ יד ,ןפולטנַא וצ ייז ןופ גנונּפָאה ןייק טשינ טָאה

 -ןרערט ןגעק רעטצנעפ יד ןעװעטַארקרַאפ ,סעיציזָאּפ ןקיטסעפרַאפ ןביוה

 -ץלפ ,ןוורעסנָאק ןופ סעקשוּפ :"רעוועג , טײרגעגנַא טָאה'מ ; סעבמָאב

 ,םעיציזָאּפטכַאלש טמיטשַאב טָאח'מ .וו .ַא .א ,סנקעטש ,ןפיורש ,רעש

 ןייק רעירפ קידנבעג טשינ ףיש יד ןלַאּפַאב ןענעז רעדנעלגנע יד
 ,טרָאּפ ןופ טייוו ליימ 28 ןענופעג ךָאנ ךיז טָאה ףיש יד ןעוו ,גנונרָאוװ
 ןענעז ןרישזַאסַאּפ יד ןוא ,ןרעסַאװ עלַאירָאמירעטמ עקידי"א יד ןופ ץוחמ
 ןוא םעבמָאב-ןרערט ,ןעיירעסיש ןופ ןולַאס ןופ טשַאררעביא ןעוועג
 ןלַאפעג ךיילג ןענעז םיליּפעמ יירד .ףיש רעד ףיוא ןעמָארטש-רעסַאװ
 ןופ ריטנולָאװ ַא ,טּפַאשנַאמ רעד ןופ ,ןייטשנרעב יליב ייז ןשיווצ ,טיוט
 .רעווש ליפ ייז ןופ ,טעדנואוורַאפ ןרָאװעג ןענעז רעקילדנעצ .עקירעמַא
 ןשיווצ ךיוא .ףיש רעד ףיוא ןעגנורדעגניירא ןענעז רענלעז עטנּפָאװַאב
 ןענעז רעדנעלגנע 50 -- עטעדנואוורַאפ ןעוועג ןענעז רעדנעלגנע יד
 ןפרַאװעגניײרא רעוועג רעייז ןוא םיליּפעמ יד ךרוד ןעגנַאפעג ןרָאװעג
 ףיש יד ןוא קירב-רעדור יד טּפַאכרַאפ ןבָאה רעדנעלגנע יד .םי ןיא
 ןופ לייט ןטשרעטנוא םעד ןיא דָאר-וװרעזער א רוד ןרָאּפעג רעטייוו זיא
 ןופ ןּפורג ןוא סרעיָארטסעד עשיטירב יד ןופ גנוטײלגַאב ןיא .ףיש רעד
 .הפיח ןייק ןעמוקעגנָא ףיש יד זיא טפול רעד ןיא ןענַאלּפָארע-רעבמַאב
 רעפמעק יד ןופ שארב ןוא העש עכעלטע טרעיודעג טָאה טכַאלש יד
 -ימרַאּפ ןוא םעיצַאזינַאגרַא-טנגוי יד ןופ רעדילגטימ ןענַאטשעג ןענעז
 -רַאפ ןעוועג זיא טכַאלש יד .י"א ןופ רעפמעק ןופ טריפעגנָא ,רענַאז
 ךרוד ןסירעגכרוד ךיז טָאה רעסַאוװ-םי סָאד ןעוו ןַאד טשרע טקידנע
 ןענעזס ואוו ץַאלּפ םעד טציילפרַאפ ןוא ףיש רעד ןיא ןטלַאּפש יד
 טייצ רעד זיב .רעדניק ןוא ןעיורפ רקיעב ,ןרישזַאסַאּפ טנזיוט ייווצ ןגעלעג
 ,דנַאל ןיא בושי ןשידיא םוצ ןשעּפעדיָאידַאר טקישעג רדסכ ףיש יד טָאה
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 -רָאּפעד יד ףיוא טריפעגרעביא םיליּפעמ יד ןעמ טָאה טרָאּפ ןיא

 ןייק --- געוו "ןלַאמרָאנ, ןפיוא ייז ןקיש וצ טָאטשנָא רעבָא .ןפיש-עיצַאט

 ןדיא יד ןקערשוצנָא ןסָאלשַאב לָאמסָאד רעדנעלננע יד ןבָאה ,ןרעּפיצ

 ןפיש יד .עּפָאריײא ןייק קירוצ םיליּפעמ יד ןקיש ןוא -- ןרענַאל יד ןיא

 -ןֿפַאלקש , יו ךיירקנַארפ-םורד ,קוכ-עד טרָאּפ ןיא טקישעג ןרָאװעג ןענעז

 רעפמעק עקידי"א יד ןופ רענייא ,ארויג טנכייצַאב ייז טָאה'ס יוװ ,"ןפיש

 ,ףיש רעד ףיוא

 ,ךיירקנַארפ ףיוא קורד ןרעווש ַא טביאעגסיוא ןבָאה רעדנעלננע יד
 ןבעגעגכָאנ ןבָאה ןזיוצנַארּפ יד .םיטילּפ יד ךיז וצ ןזָאלניײרַא לָאז יז

 םיליּפעמ יד חוכ טימ ןעגניווצ וצ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה רעבָא ,קורד םעד

 רענייא וצ ןעמיוושוצוצ ןעגנולעג זיא מייל-"הננה , .ןפיש יד ןזָאלרַאפ וצ

 .ףיש יד ןזָאלרַאפ טינ ןלָאז ייז םיליּפעמ יד ןענערָאװ ןוא ןפיש יד ןופ

 -ךַאפ ןיילַא וויטקניטסניא ןבָאה ףיש רעטייווצ רעד ןופ ןרישזַאסַאּפ יד

 ןיא ןבָאה םיליּפעמ יד .ןפיש יד ןופ ּפָארַא טינ ןפראד ייז זַא ,ןענַאטש

 רעייז סעיצַאנעלעד עשיזיוצנַארפ עלעיציפָא יד טרעלקרעד רָאכ ןייא

 ,לארשי ץרא ןופ ןטרַאּפ יד ןיא רָאנ ןײגוצּפָארַא םולשַאב ןטסעפ-ןזייא
 וצ גנורינער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גנודַאלנייא יד ןענעיילכרוד ןכָאנ

 רעגנוי ַא טסַאמ ןפיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא ןדנַאל

 ןָאפ עסייוו-יולב א לדמעה ןייז ןופ ןניױצעגסױרַא ,םיליּפעמ יד ןופ רוחב

 "הוקתה , ןופ גנַאזעג עשימרוטש סָאד .ץיּפש ןפיוא ןדנובעגנָא םיא ןוא

 יד טרעטיצענפיוא טָאה לנניא ןופ גנולדנַאה עקידנשאררעביא יד ןוא

 עגסיוא ףיש רעטייווצ רעד ףיוא טָאה סָאװ ,עיצַאנעלעד עשיזיוצנַארפ

 רימ  זא ,םיליּפעמ יד ןופ םענייא ןוֿפ גנורעלקרעד עצרוק א טרעה

 רימ .טולב רעזדנוא רַאפ טייהיירפ רעזדנוא ןפיוק ןפראד רימ : ןסייוו

 ,(* "ןפיש יד ןופ ןײגּפָארַא טשינ עקידעבעל ןלעוו

 רעטמרעדנוה .טלעוו יד טמערוטשענפיוא טָאה "סודָאזקע, השעמ יד

 ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןטסילַאנרושז

 ןוא םירוחב עשידיא רעטרעדנוה .לגנַארעג ןופ תודע יד ןעוועג ןוא

 -פיוא ,טרָאּפ ןבענ טלמַאזעג רדסכ ךיז ןבָאה ךיירקנַארּפ ןופ ךעלדיימ

 .רעדליב ענעעזעג יד ןופ טמערוטשעצ ןוא טלסיירמעג

 יד ףיוא .טרָאּפ ןשיזיוצנַארפ ןיא ןענַאטשעג ןפיש יד ןענעז געמ 4

 -לגניא ןופ רעדורב א זיא לגניא רעקיטומ רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ךָאנרעד 7

 ףיוא ףמַאק םייב רעדנעלגנע יד ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד זיא רעכלעװ ,ץיװָאבוקַאי ליּפעמ
 ,י"א ןופ טרָאּפ ןבענ ,"סודָאזקעג רעד
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 זיא'ס .רעדניק טרעדנוה רעביא ןרָאװעג ןריובעג לייוורעד ןענעז ןפיש

 ןבָאה ןטַאדלָאס עשילגנע יד ןוא רעדניק רַאפ לוש 8 ןרָאוװעג טריזינַאגרָא

 -ידנעייטש ןענרעל רעדניק עשידיא יו גנורעדנואוורַאפ טימ טקוקעג

 .ןטייווצ ןופ סעציילּפ יד ףיוא טביירש רענייא ןוא ,קנעב ןָא ,טייהרעק

 -שטייד ןייק קירוצ טריפעגקעווא ןרָאװעג ןפיש יד ןענעז ךעלדנע
 -עג זיא םיליּפעמ יד ןריפסױרַא םייב .גרובמַאה ןופ םרָאּפ ןיא ,דנַאל
 -נואוורַאפ רעקילדנעצ ןעוועג ןענעז סע ,לגנַארעג ןרעמיב א וצ ןעמוק
 יכדרמ ייז ןשיווצ --- ףמַאק ןופ רעריּפנָא יד ןופ רעקילדנעצ ןוא ,עטעד
 .טרילָאזיא ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ןענעז -- ריעצה רמושח ןופ ןאמזיור
 טריפעגקירוצ ןרָאװעג ןדיא יד ןענעז ןענַאגאו עטעװעטַארקרַאפ ןיא
 -גנע יד .גנורעקלעפאב רעשטייד רעד ןופ ןגיוא יד רַאפ ,ןרעגַאל יד ןיא
 יז ואוו ,ןרעגַאל יד ןיא םימילּפ יד ןקישקירוצ טלָאװעג ןבָאה רעדנעל
 זיא סָאװ חוכ םעד ןביוטשעצ וצ םורַא ױזַא ןוא טניואוועג רעירפ ןבָאה
 םימילּפ יד רעבָא ,הלּפעה ןופ םירוסי יד ךרוד טדימשעגפיוא ןרָאװעג
 יז יו עגַארפ רעד ףיוא .רעדנעלגנע יד טקזוחעגסיוא רעטיב ןבָאה
 אמערג , ,"ןיוועב ףלַאדא , יו ,ןעמענ-טָאּפש ןבעגעגנַא ייז ןבָאה ןסייה
 וו .א .א ?ָאברַאג

 יד טימ טריזירַאדילָאס םעראװ ךיז ןכָאה ןרענַאל יד ןיא ןדיא יד

 ןדיא עטיײרּפַאב יד ןופ טאר רעד .ןפיש עטרעקעגקירוצ יד ןופ םיליּפעמ

 רעכעלשדוח ַא ןופ ןרינגיזער וצ ןסָאלשַאב טָאה ענָאז רעשיטירב רעד ןיא

 8 ףיוא ."םודָאזקע , ןופ םיליּפעמ יד תבומל "טניָאשזד , ןופ גנולייטעצ

 -ןגרעב ןופ רעגאל ןיא 1947 רעבמעטּפעט ןטס50 םעד גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ

 יד זַא ,ןסָאלשַאב קימיטשנייא עטלמַאזרַאפ רעטנזיוט יד ןבָאה ,ןזלעב

 "םודָאזקע ןופ םיליּפעמ יד ןעקנעש וצ טיירג ןענעז ןדיא רענעזלעב

 ןביילברַאֿפ עקידרעטייוו סָאד סָאװ םעד ץָארט ,ןטַאקיפיטרעפ ערעייז

 .(* רעכעלגערטרעדמוא גָאט וצ גָאט ןופ טרעוו ןרעגַאל יד ןיא

 ,"םודָאזקע, ןופ םיליּפעמ יד וצ גָאזוצ ריא ןטלַאהעג טָאה "הנגח, יד
 "םיצרופח , ףיש רעד טימ ,דנַאל ןיא ןעמוקניירא ףוס-ףופ ןלעוו ייז זַא
 200 בורק לארשי ןייק ןעמוקעגניירַא 1947 רעבמעצעד ןט9 םעד ןענעז
 -רעביא ןרָאװעג ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ."םודָאזקע, ןופ םיליּפעמ
 ייז ןופ ליפ ."םודָאזקע, ןופ םיליּפעמ ערעדנַא עלַא י"א ןייק טריפעג
 .גירק-סגנואיירּפַאב ןיא טקילײטַאב ךיז רעטעּפש ןבָאה

 ,1947 רעבָאטקָא 20 ,ןזלעב-ןגרעב ,"עמיטש רעזנוא; (8



 טרַאװ סט ,רעקיצנײא רעד זיט לארשי:ץרא ןיט בושי רעד

 רעזוא .ןעמענגוצפיוט ײז סיאעפ זיט ןוא םילוע ףיוט טפַאשקגעב טימ

 סוש ןײק רעצווט טשינג רעמ טגיל 1187 ןיא סחוכ יוב ןוא :סגנופַאש

 דואל ןופ טײקיאעפ יד ךיואש .טגײפ ערעזווט ײב וליִפַא לפײװצ

 ןוא עביל טימ טסקיועגכרודט זיט סָאװ ,טעברַא רעזגוא ןעמעגוצפיוט

 ןריזיליבָאמ זומ ןעמ בױט .הרָּאװעג ץיװַאב קידגעטשלופ זיט ,סיילפ

 ןדײלמוטסיוט ידב ,ןטָאלפ עקיטכעמ ןגעוװוַאב הא סעיזיויד עקידנעילפ

 רעד רעטנוט זַט ,ןמיס ט סָאד זיא --- םיליּפעמ עשידיא ןופ הילע יד

 נטרשי:ץרא רךופ טפַארסק סגוואיטוצ יד רוט םיליפעמ יד ןופ הילע

 טכיל טשיג ןָאטימ ןבלעװ ,ךובכ רעשירָאטסיה רעקיטכעמ א טייטש

 .ןיזאב טשיג םיט סטעװימ ןוט ,ןגיזַאב

 ןוירוג ןּכ דוד
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 לקד םירפ א

 ןליוּפ ןופ "החירב, יד

 גנואירפַאב רעד ךָאנ דלַאב ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןליוּפ ןופ החירב יד ...;
 ,1944 רָאי ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךָאנ ,ררוצ ןופ טכַאמ רעד ןופ דנַאל ןופ
 יד ןבָאה ,טנעה עשטייד יד ןיא ןעוועג דָאנ זיא עשרַאו טָאטש-טּפיױה יד ןעוו
 ןביוהעגנָא ןעגנוגעװַאב טנגוי יד ןופ םירבח ןוא רענַאזיטרַאּפ ןּפורג עטשרע
 רעד ןיא ,דנַא .א ןילבול ,ענליוו ןבעל רעדלעוו יד ןופ םירבח ערעייז ןריפרעבירַא
 ,ךָאי ןשיצַאנ ןופ טײרפַאב ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,עינעמור ןופ גנוטכיר

 ןעוועג ןיוש ןענעז לסייוו ךייט ןזיב ןלױוּפ ןופ ןלייט ןעוו ,הפוקת רענעי ןיא
 "רַאפ רעד ןופ ָאידַאר עמייהעג יד טָאה ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ טנעה יד ןיא
 "בול יד ןופ ףורפיוא ןַא טריטימסנַארט רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד ןופ גנוקינייא
 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא -סגנוקיליטרַאפ יד ןיא ןדיא יד וצ רעדלעוו רעניל

 ןלָאז ייז זַא ,רעדלעוו רעדָא שינעטלעהַאב ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ עלַא יד וצ ןוא

 ןעמַאוצ ןפמעק סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד ןיא ךיז ןסילשנָא ןוא ןפולטנַא

 ןלױּפ ץנַאג ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ײמרַא רעטיור רעד טימ

 "אב עלעיצעּפס יד ןרָאװעג טרעהעג ךיוא זיא ָאידַאר רעמייהעג רעד ןיא
 רעטנוא סָאװ ,יקסרעימישז לַארענעג ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד וצ גנוסירג
 ןדיא רעטנזיוט ןלױּפ ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ טפמעקעג ןבָאה גנוריפנָא ןייז
 -ַאגרָא יינסָאדנופ זיא סָאװ ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ןעייר יד ןיא עטריזיליבָאמ

 ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןרָאװעג טריזינ

 עשיטעווָאס סָאד ןעוו ,רָאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,םישדח ענעי ןיא
 יד ןוא ,ןלױּפ ץנַאג ןופ גנורעבָארעד רעד רַאפ ןענַאטשעג ןיוש זיא רעטילימ
 ןטייקיטעט:החירב ןוא -סגנוטער ןביוהעגנָא ןיוש ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיא
 רעטנוא ,דנַאטשפיוא ןַא ןביוהעגפיוא עשרַאװ ןיא דרערעטנוא עשיליופ יד טָאה
 טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,יקסווָארָאמָאק-רָאב לַארענעג ןופ גנוריפנָא רעד

 -עגסיוא טָאה יקסװָארָאמָאק:רָאב .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד
 עשידיא יד רעוועג ןוא ףליה עשירעטילימ ןבעג וצ ןפמַאקדָאטעג יד תעב ןטימ
 ;ךיז ןעקנירט סָאװ ןשטנעמ וצ ןכילגעג טנעז ןדיא ריא" :קידנגָאז ,רעפמעק
 טינ ןענָאק סָאװ ,םי ןופ גערב ןפיוא רעקוקוצ יװ ןענעז ,ןקַאלָאּפ ,רימ רעבָא
 150,000 םורַא ןוא ,ןלַאפעגכרוד ,טנַאקַאב יוװ ,זיא דנַאטשּפיוא ןייז ,?ןעמיווש
 רעד ףיוא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיא ליפ ךיוא רעטנורעד ,ןשטנעמ
 .ןרָאװעג טעגרחרעד ןענעז ,טייז רעשירַא

 טײרפַאב ןלױּפ ץנַאג זיא (1945 רַאונַאי ןיא םעד ךָאנ םישדח עקינייא
 רעכלעוו ןיא ,עיזיויד רעשיליוּפ רעד ןוא ײמרַא רעטיור רעד ךרוד ןרָאװעג
 החירב יד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ךיילג ןוא ,ןדיא רעטנזיוט טפמעקעג ןבָאה סע
 ,ריא ןופ ןוא ריא וצ --- ןליוּפ ץנַאג רעביא
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 טיײרפַאב ןענעז ,ײמרַא רעטיור רעד ךרוד ןלוּפ ןופ גנורעבָארעד רעד טימ
 רעפמעק ןוא רענַאזיטרַאּפ ,גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןופ רעוט יד ןרָאװעג
 ןטעטיוויטקַא-"החירב/ יד ןופ שארב טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סָאטעג יד ןופ

 ןופ בצמ םענופ גנוצַאשּפָא רעייז ןוא עגַאל רעד טימ טפַאשטנַאקַאב רעייז

 ,ןייזטסואווַאב םעד טקרַאטשרַאפ טָאה ,עּפָארײא ץנַאג ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ןדיא
 ןַא ןיא ןּפורג-םיצולח ןופ ןוא םידיחי ןופ החירב יד ןעלדנַאװרַאפ ףרַאד ןעמ זַא

 ץרא וצ גנוטכיר רעד ןיא -- ןטרָאּפ יד וצ קלָאפ ןצנַאג ןופ גנורעדנַאװסיױא
 ןופ םיחילש יד ןופ ןטייקיטעט יד טימ ןלַאפעגפיונוצ זיא ליצ רעייז .ןלארשינ
 ןיא עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ ןטַאדלָאס יד ןופ ןוא ,עּפָאריײא ןיא דנַאל
 ,ךיירטסע ןוא עילַאטיא

 ןעוועג טשרעוצ זיא "החירב; רעד ןופ ןוא עקידנפיול יד ןופ גנוטכיר יד

 ןרעק סָאװ ןכירג יו רעדָא רענעמור יוװ ןעגנַאגעג ןענעז לייט ַא ;עינעמור ןייק
 ןופ טירטסופ יד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז לייט ַא ןוא ,*דנַאלרעטָאפ, רעייז וצ םוא ךיז
 -עגנָא ןדיא עשיליוּפ רעטנזיױט ןענעז םיצורית ינימ לכ רעטנוא ,יײמרַא רעד
 רעטצענערגַאב ןוא רעטמיטשַאב ַא ןיא ,ןַאד ןעוועג זיא סָאװ ,עינעמור ןייק ןעמוק
 י"א ןייק ןגעוו-הלּפעה יד וצ ריט ןימ ַא ,סָאמ

 ןופ רעוט ןופ עיצַאגעלעד ַא זיא ,גירק ןופ סולשּפָא ןרַאפ רָאי ייווצ ךָאנ
 עקיטעט ַא ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,עינעמור ןייק ןרָאפעגסױרַא "החירב, רעד
 רעד ןופ ןוא ,י"א ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,'ב הילע רַאפ דסומ םעד ןופ עּפורג
 טיבעג ןקיזָאד ןפיוא םעד רַאפ ךָאנ טעברַאעג טָאה סָאװ ,עדָאגירב רעשידיא
 ןוא "החירבפ רעד ןופ ןגעװ יד טנכיײצעגנָא ןעמַאזוצ ןבָאה ייז .עילַאטיא ןיא
 ןייק רעטייוו טרעדנַאװעג ייז ןבָאה עינעמור ןופ .םענרַאפ ריא טרעטיירבעגסיוא
 סלַא ,עיװַאלסָאגוי ןופ גנוטכיר רעד ןיא רעדָא ,עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,ןרַאגנוא
 גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפ סָאװ ,"ןטנַאירטַאּפער, ,"עקידנרעקקירוצ, עטשרמולכמ
 טקישעג "?החירב/ יד טָאה ,עינעמור ןייק *ןטרָאּפסנַארט; ןקיש ץוח .עילַאטיא ןופ
 ןייק םידיחי ןוא ןּפורג ךיוא ,1945 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,ןלױּפ ןופ
 ,ךיירטסע ןוא ןרָאגנוא ךרוד ,עילַאטיא

 דנַאלסור-טעװָאס ןופ עיצַאירטַאּפער יד
 רעד וצ ןּפעלקוצ טוװאורּפעג טָאה'מ סָאװ ,"םלובגל םינב ובשו; ארמימ יד

 ןכָארּפשטנַא טינ טָאה ,דנַאלסור ןופ ןדיא עשיליוּפ 150,000 ןופ גנורעדנַאװסיוא
 ,ןליוּפ ןייק עיצַאירטַאּפער ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד לייוו ,טייקכעלקריוו רעד
 ליפ רַאפ לייוו ,דנַאלסור ןופ ,ןענַאטרעטנוא עשיליױּפ ,ןדיא ןופ עיצַארגימע ןַא רָאנ
 ןעװעג זיא היטנ ענײמעגלַא יד .עיצנַאטס-גנַאגכרוד סלַא זיולב ןלױּפ טניד
 ,ללבב טרָאד ךיז ןלעטשּפָא טינ ןוא ,ןגעוו-רעדנַאװ יד ףיוא ,ןליוּפ ןדיינשוצכרוד

 זיולב ךיוא סָאד ןוא ,קיליײוװטייצ טרָאד ךיז ןלעטשוצּפָא ,לַאפ ןטסעב ןיא ,רעדָא
 ןענעז ייז ביוא ,רעדילגטיפ-החּפשמ יד ןכוזוצפיוא :ליצ ןטמיטשַאב ַא רַאפ
 -- םוטנגייא רעייז ןרידיווקיל וצ רעדָא ,לַאפוצ יּפ לע ןרָאװעג טעװעטַארעג
 ןגָאז ןוא םיבורק ןופ רענייב יד ןעניפעג וצ --- רעדָא ; ךיז טניפעג ַאזַא ביוא
 ןביילברַאפ וצ טשינ ,טמיטשַאב ןבָאה ץרַאה ןופ ןליפעג יד . . .ייז ךָאנ *שידק.
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 לָאז סָאד ןעוו וליּפַא ,ןעמָארגָאּפ ןופ דנַאל םעניא ןוא תורבקה-תיב-ןסאמ ןפיוא

 ןלױּפ עשיטַארקָאמעד ןוא עטיירפַאב סָאד ןייז

 ןכרוד ןליוּפ ןופ גנורעבָארעד רעד ךָאנ רָאי בלַאה ַא ,1945 ינוי ןט20 םעד

 ןופ לביעק ַא עװקסָאמ ןופ ןלױּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא ,רעטילימ ןשיטעוװָאס

 ,דנַאברַאפ"ןטַאר ןיא ןדיא עשילױּפ ןופ טעטימָאק ןופ ןעמָאנ ןיא ,קרַאמ לרעב

 זַא ,טרעכיזרַאפ ךעלרעייפ טָאה גנוריגער רעשילױוּפ רעד ןופ טּפיוה רעד זַא

 ןלעװ דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא רעגריב עשיליױוּפ יד ןופ עיצַאירטַאּפער ןופ ןינע,, ןיא

 ױטַאר ןיא ןענעז ,ןעגנוצַאשּפָא יד טיול .,"טרינימירקסיד ןרעוו טינ ןדיא יד

 טול ,ןענעז סָאװ ,רעגריב עשיליױּפ ,ןדיא ןָאילימ בלַאה ַא ייב ןעוועג דנַאברַאּ

 דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ וצ טקיטכערַאב ןעוועג ,עיצַאירטַאּפער רעד ןופ ןצעזעג יד

 .ןלוּפ ןייק ןרעקוצמוא ךיז ןוא

 טימ גנודניברַאפ ןיא ןעגנוריגער יד ןשיוװצ םכסה רעטנָאמרעדנביױא רעד

 ןוא תונכה יד רעבָא ,ילוי ןט-6 םעד ןרָאװעג טעמתחעג זיא ,עיצַאירטַאּפער

 ,םישדח 778 ךָאנ טרעיודעג ןבָאה םידדצ עדייב ןופ ןעגנורישזנַארַא עשיטקַארּפ

 "עג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיא עשיליוּפ ןּפורג עטשרע יד ןבָאה 1946 גנַאפנָא טשרע

 ןלױּפ ןייק ןרעקקירוצ ןביױהעגנָא ,דנַאלסור ןיא טעװעטַאר

 "נייא "החירב; רעד ןופ גנוריפנָא יד טָאה הפוקת-ןשיווצ רעקיזָאד רעד ןיא

 ,עטיל ןופ ןעגנוגעװַאב עשיצולח ןופ םירבח טימ ןעגנודניברַאפ עטסעפ טלעטשעג

 ןטַאר םוצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא ןענעז סָאװ ,ןליוּפ ןופ םיחטש יד ןוא דנַאלטעל

 .רעוט ןופ וויטקַא ןַא ןוא ןּפורג-הילע טריזינַאגרָא ייז ןופ טָאה ןוא ,דנַאברַאפ

 רעד ןופ ןעגנורישזנַארַא עלעיצעּפס יד ןוא ןטקנוּפ-ריפרעבירַא עמייהעג יד

 "עג ןבָאה ,ץיװָאטַאק-ןימוגָאב ,עציװָאדָאשזבעשז ןופ ןצענערג יד ףיוא "החירב;

 .קירעהעג יו טעברַא

 ןקלָאּפ יד ןופ ןטַאדלָאס ןוא ןרידנַאמָאק רעטנורעד ,רענַאזיטרַאּפ עשידיא

 סָאװ ,םירבח ךיוא יװ ,ערעדנַא ןוא (?ןוחצנ וצ, ,"המקנ;) *עדעבָאּפיק, ,"טסעמ,

 ןעײמרַא יד ןופ ןרָאװעג טײרּפַאב ןענעז ןוא סיצַאנ יד ןגעק טפמעקעג ןבָאה

 "יטעט יד רַאפ טנעמַאדנופ סלַא טנידעג ןבָאה ,ןלױּפ ןופ ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ

 -ַאירטַאּפער עלעיציּפָא יד רעדייא ,ייר רעטשרע רעד ןיא ."החירב; רעד ןופ ןטייק

 ויטקַא רעד ןלױּפ ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענעז ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה עיצ

 .ןעגנוגעװַאב עשיצולח יד ןופ רעדילגטימ טרעדנוה ףניפ םורַא ןוא רעוט ןופ

 ןענעז סָאװ ,ןטעברַא-חחירב עכעלרעפעג טריפעגכרוד ןבָאה םירבח עקיזָאד יד

 "רַאפ ןענעז ,ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז סָאװ ,םירבח יד ןוא ןלַאפעגכרוד לייט םוצ

 .ןענימרעט-הסיפת ערעגנעל וצ ןרָאװעג טּפשמ

 עיצַאירטַאּפער רעד ןופ תושר ןיא טלעטשעג טָאה גנוריגער עשיליוּפ יד

 םוקנָא ןופ געט עטשרע יד ןיא טלקמ םוקמ ַא יװ טנידעג ןבָאה סָאװ ,ןקַארַאב

 םעד ךיוא זיא -- לַאגעל ןרָאװעג זיא עיצַאירטַאּפער יד ןעוו .םיטילּפ יד ןופ

 *םַאנפיוא ןלעטשוצפיוא טכער סָאד ןרָאװעג ןבעגעג טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידיא

 ,לשימעשּפ ,קָאטסילַאיב ,עקָארק טעטש יד ןיא עקידנעמוקנָא רַאפ ןרעטנעצ

 זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג לכ-םדוק ןבָאה רימ .עשרַאװ ,שזדָאל ,םלעכ ,ץיװָאטַאק

 טימ ךיילגוצ ןלָאז סָאװ ,םירבח ערעזנוא ןעניפעג ךיז ןלָאז ץַאלּפ ןדעי ןיא
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 ןיא ךיוא ןטעברַא ,עקידנעמוקנָא יד ןופ בצמ ןלעירעטַאמ ןטימ ךיז ןקיטפעשַאב
 טעברַא רעזנוא ,ןדיא ןעװעטַאר םייב עבַאגפיוא רעזנוא טכערּפשטנַא סָאװ ,טסייג
 קיטנָאק ןעוועג עקַאט זיא ,רעטרע עקיזָאד יד ןיא םירבח עיירט ןריפניירַא ןופ
 ןבעל עיזעלש-רעדינ ןייק טקנעלעג רימ ןבָאה םיטילּפ יד .,ךיירגלָאפרעד ןוא
 עטקעריד ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןיטעטש ןייק רעדָא ,ץענערג רעשיכעשט רעד
 ,דנַאלשטייד ןייק ץענערג-גנַאגרעביא

 יד ןופ רעטעברַא ןעוועג ןענעז (+* דנַאלסור ןופ עקידנרעקקירוצ יד ןשיוצ
 -סור רעשיטַאיזַא רעד ןיא ןוא עװקסָאמ םורַא ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא
 ןוא ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא -סטעברַא ענעדישרַאפ ןופ עטיירפַאב ; דנַאל
 עיצַאירטַאּפער רעד טימ ,רעירפ םישדח עקינייא זיולב ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ
 ,דנַאלסור ןייק דנַאלשטייד ןופ ןעמוקעגקירוצ ,רעטעברַא-סגנַאװצ עשיסור ןופ
 דנַאלסור-טעװָאס ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענעז םיטילּפ עשידיא עכלעזַא 3000 םורַא

 עטשרע יד ןיא ,רעדנעל ריא ךרוד ענעסָאלשעגנָא ןוא עטרעבָארעד יד ןיא ןוא

 ןשטנעמ יד ןופ ןעניישרעד םענופ טַאטלוזער ןיא ,רעבָא --- גנואיירפַאב ןופ געט
 טָאה ,עדַאגירב רעד ןוא "החירב, רעד ןופ םיחילש ןוא ןעגנוגעווַאב יד ןופ
 ,טלעטשעגּפָא גנוגעווַאב עקיזָאד יד ךיז

 ,ןרָאװעג רָאלק זיא ,זנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענעז סָאװ ,ןטכירַאב עטשרע יד ןופ
 ,דנַאלסור ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןדיא עשיליוּפ ןָאילימ לטרעפ רעצנַאג רעד טינ זַא
 טנדרָאעגנייא לייוורעד ךיז ןבָאה ייז ןופ ליפ זַא -- ןרעקקירוצ טציא ךיז טעוו
 ,ןרָאפוצסױרַא ךיז טלקַאװ לייט ַא ,ןטיבעג עטייוו ערעדנַא ןיא ןוא עיזיגריק ןיא
 -רע ערעייז ףיוא ןביילברַאפ וצ  ןסָאלשַאב ןיוש ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא רעטנורעד
 ןַאד טרירטסיגער ייז ןופ 150,000 םורַא ךיז ןבָאה ,גנוצַאשּפָא רעד טיול .רעט
 ,ןליוּפ ןייק דנַאלסור ןופ ןרָאפוצסױרַא

 רעד טימ רעריפנָא-טּפױה רעד טָאה עיצַאירטַאּפער רעקיזָאד רעד ןגעוו
 :עקידנגלָאפ סָאד טנכייצרַאפ ןלױּפ ןיא "החירב;

 -ןטעװָאס ןופ ןדיא עשילױּפ ןופ עיצַאירטַאּפער רעד ןגעוו ןעגנַאלק ליפ יד,
 טימ טלעטש סע סָאװ ,טסואוועג טינ ןבָאה רימ .ךיז ןכעלקריוורַאפ ,דנַאלסור
 רימ .ןעמעננָא טעװ יז סעיסנעמיד עכלעוו ןוא עיצַארגימע עקיזָאד יד רָאפ ךיז
 ךימ .ריא רַאפ תונכה עלַא טכַאמעג ןוא גנונַאּפש טימ ריא ףיוא טרַאװעג ןבָאה
 רימ סָאװ ,םירבח ךרוד ןצענערג יד ףיוא ןטקנוּפ ערעזנוא טקרַאטשרַאפ ןבָאה
 -ולח רעקיזָאד רעד קנַאד ַא ;דנַאל ןקיזָאד ןופ טכַארבעגרעבירַא רעירפ ןבָאה
 רימ ןבָאה ,טעברַא רעד ןיא ןרָאװעג טנַאּפשעגניא זיא סָאװ ,עילַאװכ רעשיצ
 ןסילפ ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעמָארטש-ןשטנעמ עסיורג יד ןעמענפיוא טנעקעג
 ,זנוא וצ

 ןוא ןגיטשעג רדסכ יז זיא ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה עיצַאירטַאּפער יד ןעווע
 ןעמוקעגנָא ןענעז גנולטימרַאפ ריא ךרוד .םענרַאפ ןשהכולמ ַא וצ ןעגנַאגרעד

 זיא סע םורָאװ ,"םַאדסטָאּפ ןופ רעדניקא סַאּפש ןיא ןפורעג ןײילַא ךיז ןבָאה סָאװ (*

 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא עיצַאירטַאּפער רעקיזָאד רעד ןגעװ זַא ,ןעמעלַא רַאפ רָאלק ןעוועג
 שדוח ַא םַאדסטָאּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,"יירד עסיורג יד ןופ ץנערעפנָאק, רעד ףיוא
 ,1945 רַאורבעּפ ןיא ,ןלױּפ ןופ גנואיירפאב רעד ךָאנ
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 ןיא ןוא ןענָאגַאװ ןיא ןעמוקעג ןענעז ייז .דנַאלסור ןופ ןדיא 150,000 םורָא
 יקוא ןופ ,דנַאלסור ןופ --- ןעגנוטכיר עלַא ןופ טמָארטשעג ןבָאה ייז .סעיטרַאּפ
 ןשיווצ .ןרָאי-המחלמ סקעז יד טכַארברַאפ ןבָאה ייז ואוו --- עיזַא ןופ ןוא עניאר
 ערעסערג ןוא ערענעלק ליפ טימ לּפוטמ תוחּפשמ ןעוועג ןענעז ענעמוקעגנָא יד
 -רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןליױּפ ןופ ןדיא ענעבילבעג-ןבעל ךעלטשער יד ןוא ,רעדניק

 םיצולּפ ןבָאה ,עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא רעדניק ערעייז ןריול
 ןלױּפ ןיא :ףוצרּפ ןכעלשטנעמ רעדנַא ןַא טימ ,םוטנדיא יינ ַא ךיז רַאפ ןעזרעד

 -רַאּפ ענעזעוועג ,רעדלעוו יד ןופ ןשטנעמ ,ןשטנעמ-רעגַאל ןבעל ןבילבעג ןענעז

 טמָארטשעג ןבָאה ָאד רעבָא ; זָאלרעדניק ןוא םַאזנייא עלַא ,ןטַאדלָאס ןוא רענַאזיט
 "רַאפ קינייו רעייז רָאנ ןוא ,עטמערָארַאפ ,רעדניק טימ ענעדָאלַאב ,תוחּפשמ
 .ןדיא עכעלגעמ

 ,עיצַאירטַאּפער יד ןעמענפיוא רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ ,תונכה יד,
 ענעמוקעגנָא יד ןופ ןטיונ עסיורג יד וצ ץרָאּפָארּפ ןיא ןענַאטשעג טינ ןענעז
 'עגנָא זיא סָאװ ,עיזעלשירעדינ ןייק ןרָאװעג טעטכירעג זיא םָארטש רעד .,ןסַאמ

 זיא סָאװ ,טיבעג-ץענערג ןקידחרזמ ןופ זיירּפ ןרַאפ ,ןליוּפ וצ ןרָאװעג ןסָאלש
 ןענַאטשטנַא ןענעז ןויירק עשידיא עסיוועג ןיא .,דנַאברַאפ-ןטַאר םוצ רעבירַא
 .עיזעלש ןיא ןײטשטנַא טעװ סָאװ ,לוכיבכ ,"הנידמ רעשידיא ַא; ןגעוו סעיזוליא

 ןבָאה תומולח עקיזָאד יד רעבָא .ןַאשזדיב-ָאריב רעשיליוּפ ןימ ַא ןייז טעװ ןוא
 ןופ ךיוא ןוא ןדיא ןופ ןטרָאּפסנַארט ןעוועג ןענעז'ס .טּפעװעגסױא לענש ךיז
 רעד ןופ ָאּפמעט ןופ טגנידַאב ךיוא ןעוועג זיא טייקיאעפ-םַאנפיוא יד .,ןדיא-טינ
 ןקיזָאד םעד ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז סָאװ ,ןשטייד יד ןופ גנורעדנַאוװסיוא
 ,םָארטש ןסיורג םעד ןרילוגעד וצ ןעוועג רעווש זיא'ס ןוא ,טיבעג

 זיא ,עקידנעמוקנָא עלַא ָאד ןעמענוצפיוא ךעלגעממוא ןרָאװעג זיא'ס ןעוו,
 ןופ גערב ןפיוא ןיטעטש ןייק ייז ןופ לייט ַא ןריפוצסױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב
 רעקילדנעצ ךעלשדוח ןַאד טריטסעווניא טָאה ?טניָאשזד, רעד ןוא ,םי ןשיטלַאב
 ןיק רעמ ןגיוצעג סעּפע טָאה ןדיא יד .קעװצ םעד רַאפ ןרַאלַאד רעטנזיוט
 ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז ,ןופצ ןייק ןּפורג יד טעדנעװעג טָאה'מ זַא ןוא ,עיזעלש
 יז לָאז רע זַא ,רעריפ-וויטָאמָאקָאל םעד רַאבַאכ ןבעג טוואורּפעג ןבָאה סָאװ
 ןעיירשעג-טסעטָארּפ ןעמוקעג ןענעז ןופרעד טַאטלוזער ןיא .עיזעלש ןייק ןריפ
 יד ךיוא ןעמוקעג ןענעז סָאװרַאפ ? ןָאטעגּפָא זנוא ריא טָאה סָאװ; : עיזעלש ןופ
 ,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ,ןעמוקעג ןענעז ןיטעטש ןופ רעבָא ,*? רעהַא עקיזָאד
 ןעמוקעגנָא טינ ךָאנ זיא סָאװרַאפ ?ןעשעג זיא סָאװ; :ןגַארפנָא עקידהלהב
 ,"! ןטנַאירטַאּפער יד טימ ןַאב יד

 ןסַאמ עשידיא יד ךיז ןבָאה ,ץענערג עשיליוּפ יד ןייגרעבירַא םייב דלַאב,
 רַאפ .רעניואוונייא יד דצמ סַאה ןופ עילַאװכ רעקידארומ ַא ףיוא ןסיוטשעגנָא
 ןדיא יד ןופ ןרָאװעג רוטּפ ןיוש ןענעז ייז זַא ,טניימעג ןבָאה סָאװ ,ןקַאלָאּפ יד
 ןעמָארטש סָאװ ,ןדיא רעטנזיוט רעקילדנעצ ןזיוװַאב םיצולּפ ךיז ןבָאה ,דעו םלועל
 -כרוד םייב ,ןענעז ןדיא יד טימ ןענַאב יד .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,ןענָאגַאװ ןיא
 ַא ןעוועג זיא סָאד .רענייטש טימ ןרָאװעג ןפרָאװַאב זייוונטייצ ,רעפרעד ןרָאפ
 רעטרע-ןיואוו עקידרעירפ ערעייז ןיא .עקידנעמוק יד רַאפ ּפַאלק רעקידָארומ
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 רעייז רעבָא ,קורד ןשימָאנָאקע ןרעווש ַא רעטנוא טבעלעג ןדיא עקיזָאד יד ןבָאה
 רעד ייב ,םיצולּפ ןוא ,ןרָאװעג טיהעגּפָא טרָאד זיא ,ןדיא יוװ ,דובכ רעכעלשטנעמ
 יד ,ליפעג ןקיזָאד םוצ ףוס ַא ןעמוקעג זיא ,*דנַאלרעטָאפ, ןטימ שינעגעגַאב
 טינ ייז ןבָאה םינּפ-תלבק ַאזַא .טלמוטעצ ןוא טשַאררעביא ןעוועג ןענעז ןדיא
 ,טרַאװרעד

 -ימָאק, יד .עכעלקערש ןעוועג ןענעז גנונדרָאנײא רעד ןופ ןטייקירעוװש יד,

 עוויטקעיבָא יד ךיוא .עבַאגפיוא רעייז ןריפוצכרוד חוכב ןעוועג טינ ןענעז *ןטעט

 ןענָאילימ .ןעגנואימַאב עטסקרַאטש יד טשינ וצ טכַאמעג ןבָאה ןעגנוגנידַאב

 -יױװיטקודָארּפ ןופ ןשינעפרעדַאב יד רַאפ ןרָאװעג טריטסעווניא ןענעז ןרַאלָאד

 "-סנבעל רעד ןיא טינ ,םעד רַאפ ןעוועג טשינ זיא ןדָאב ןייק רעבָא ,עיצַאז

 ןדיא יד .שטנעמ ןשידיא ןופ המשנ רעד ןיא טינ רקיעב ןוא ,טייקכעלקריוו

 וצ ָאד טרַאװרעד טינ ללכב ןבָאה ,רעהַא ןעמוקעג ןוא טרעדנַאװעג ןבָאה סָאװ

 א יו רָאנ ןליוּפ טכַארטַאב ןבָאה ייז ,טגָאזעג יו ,םורָאװ ,טנדרָאעגנייא ןרעוו

 .עיצנַאטס-סגנַאגכרוד

 טגנערטשעגנָא ךיז טָאה ,ןשטנעמ לסיב ריא טימ ,גנוגעווַאב עשיצולח יד,
 -הרשכה רעטרעדנוה .ןשטנעמ עגנוי יד ןופ עילַאװכ עסיורג יד ןעמענוצפיוא
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןענעז םיצוביק

 טָאה סָאװ ,םיכירדמ ןופ טכיש עטעװעטַארעג יד -- ןעוועג זיא סנ רעד,
 ןעמונעגפיוא סע ןבָאה ייז .לוע ןרעווש ןקיזָאד םעד ךיז ףיוא טגײלעגפורַא
 -סמַאנפיױא יד ןגעוװ ,"ץולחה; ןגעו ,בצמ ןגעוו ייז טלייצרעד ,ןשטנעמ יד
 ןוא טייקנבעגעגרעביא ,טײקמערַאװ טימ .הילע ןוא לארשי-ץרא ןגעוו ,םיצוביק
 -סױרַא ןביוהעגנָא ןוא עקידנעמוק יד ןעמונעגפיוא ייז ןבָאה רעמינּפ עטלַארטשעצ
 ןענעז סע .ץַאלּפ ןטנעָאנ ַא ןיא ייז ןענדרָאנייא ןוא טרָאּפסנַארט ןופ ייז ןעמענ
 ,שטנעמ רעד ,ןסַאמ ןעמענוצפיוא רעצעלּפ-הרשכה ענעּפָא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא
 ,זיה ַא ןענופעג דלַאב ָאד טָאה ,ןעגנורעדנַאװ ענייז ןופ דימ ןעוועג זיא סָאװ

 יד .גנוגעװַאב ַא ןופ סלוּפ םעד טליפעג ןוא טפַאשרבח ןוא טײקמערַאװ-החּפשמ
 ,ןיהואוו טסואוועג טינ ןוא עזייר רעייז טצעזעגרָאפ ןבָאה סָאװ ,רעבָא ערעדנַא
 רעד טָאה לארשי תאנש יד .רָאפ טרָאד ייז טייטש סע סָאװ טסואוועג טינ ןבָאה
 ? רעטייוו ןייז טעװ סע סָאװ ,טסואוועג טָאה רעוו ןוא --- געוו ןיא טליפעג שטנעמ
 ןױש טָאה'מ ןוא טפול רעד ןיא ןעגנַאהעג זיא ןעמָארגָאּפ ןגעוו גנַאלק רעד
 ןטימ ןיא ןַאב יד טלעטשעגּפָא ןבָאה סָאװ ,רעריפ-וויטָאמָאקָאל ןגעוו טלייצרעד

 ךיז ןעמוקפיונוצ ךיז ןלָאז רעפרעד עטנעָאנ יד ןופ רעניואוונייא יד ידכ ,דלעפ

 ןדיא עקידנעמוקנָא יד ןלַאפַאב ןוא ןעוועקעדזיא וצ

 ןענעז סָאװ ,עגנוי יד ןגירקעגסורַא ךיז ןבָאה רקיעב זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,
 טריפעגקעוַא טָאה ןַאב יד ןוא ,רעדניק ןוא תוחּפשמ טימ לּפוטמ ןעוועג טינ
 עיצנַאטס רעדעי ףיוא .םינקז ןוא רעדניק טימ עלּפוטמ ,תוחּפשמ יד רעטייוו
 רעד ףיוא טרַאװ סָאװ ,ריע-ןב ַא ןפָארטעג ןעמ טָאה ָאד :עּפורג ַא ּפָארַא זיא
 ףיוא ענעבילבעג יד .,ןטנַאקַאב ַא ןוא דידי ַא -- ץַאלּפ ןטייווצ ַא ןיא ,עיצנַאטס

 -טָאטש רעד ןוא ;טָאטש ַא ןיא ןעווסיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןַאב רעד
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 רע טָאה טייקירעװש טימ .ןענדרָאוצנייא ייז ואוו טסואוועג טינ טָאה טנַאדנעמָאק
 ןשטנעמ יד ןוא ,רעטייוו ייז טקישעג ןוא געוו ןפיוא זייּפש לסיבַא טגרָאזַאב ייז
 יור ךָאנ ןצכעל ייז ןוא ןעגנורעדנַאװ ערעגנעל יד ןופ דימ ןענעז

 רעדניק ןריטרַאוװקניײא ןרַאפ ןעגנוגנידַאב ןייק ןעוועג טינ ןענעז הליחתכל;
 "וביק ךיוא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז רעטעּפש ."ץולחה; ןופ םיצוביק יד ןיא
 ערעיז טימ תוחּפשמ רַאפ טמיטשַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,"דבועהג ןופ םיצ
 ערעייז .טײלכַאּפ ןופ תוחּפשמ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענעז רקיעב .,רעדניק
 ןענעז ןפוא ַאזַא ףיוא .ןעמייה-רעדניק ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגניײא ןענעז רעדניק

 טָאה ןַאב ןופ ןײגּפָארַא ןכָאנ דלַאב .תוחּפשמ רעטנזיוט ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 "ַאב ןייז ןגעוו טגרָאזעג טָאה'מ ,ךעלייל ַא ןוא טעב ַא ןעמוקַאב שטנעמ רעדעי

 ,םיא רַאפ ןענופעג ןעמ טָאה טעברַא ךיוא ,רעדניק ענייז ןגעוו ןוא גנוזייּפש

 ןענעז ןשטנעמ יד .לארשייץרא ןייק הילע ןופ גנונפָאה יד --- םעלַא רעביא ןוא

 ןופ הרושב רעד ךָאנ טשרוד ַא -- ץרַאה רעייז ןיא ןוא דנַאלסור ןופ ןעמוקעג

 ,לארשי-ץרא
 עשיצולח יד ךרוד טנדרָאעגנייא ןרָאװעג טינ ןענעז סָאװ ,ןסַאמ עשידיא יד;

 .רעזייה-ץוש יד ןיא ןטעטימָאק יד םורַא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ,סעיצַאזינַאגרָא
 ,רעמיצ ַא ןיא תוחּפשמ 576 טריטרַאוקנייא ןרָאװעג ןענעז סעמרַאזַאק עסיורג ןיא
 סָאד .םילטלטמ ןוא ןעגנילגיוז ,רעדניק יד טימ ,החּפשמ ַא רַאפ -- לקניוו ַא

 -קריו-סמַאנפיוא יד ןעוועג זיא סָאד .רקפה ןעוועג זיא םיברה תושר ןיא ןבעל
 ןשטנעמ יד ןענעז בור'ס .ןגעוו יד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ ןופ שדוח ַא ךָאנ ,טייקכעל
 יד ,יר רעד ןיא ןייטש סָאד .טכיזניה רעשילַארָאמ ןיא ךיוא ןכָארבעצ ןעוועג
 ןעוועג זיא סָאד -- הבציק ףיא ןבעל סָאד ,ןעגנוגנידַאב-ןיואו עכעלקערש

 ,לרוג רעייז
 ךיז ןבָאה ,ןליוּפ ןיא ענעריובעג ,ןדיא יד --- ץלַא ןופ עטסגרע סָאד רעבָא;

 טָאה'מ יװ םעדכָאנ ךיוא .ןדיא ןופ טקידיײלעגסיױוא ,ןלױּפ ַא טימ ןפָארטעגנָא
 ,עפָארטסַאטַאק רעמַאזיורג רעד ןוא תוטיחש יד ןופ םיטרּפ עלַא טרעהעגנָא ךיז
 קילגמוא םעד ןופ סיורג יד טלעטשעגרָאפ טינ דיא רעשיליוּפ רעד ךיז טָאה

 ןוא .ןגיוא ענעגייא ענייז טימ ןעזעג טינ סע טָאה רע ןעוו זיב ,םענרַאפ ןייז ןוא
 םעד ןוא ןברוח םעד ןעזעג טָאה ןוא לטעטש ןייז טכוזַאב טָאה דיא רעד ןעוו
 ךרוד טניואווַאב רעדָא ,טסיװרַאפ ןוא טזָאלרַאפ זיוה ןייז ןעזעג ןוא קילגמוא
 טכיײל ךיז זיא -- ביור םעד ןופ האנה ןבָאה ןוא רעכיז ןציז סָאװ ,ןטסירק
 ,ךעלטנייפ ןענעז םייוג יד .ץרַאה ןייז ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,ןלעטשוצרָאפ
 ךיז טגַאװעג טָאה סָאװ ,ןדיא ןפיוא האנש טימ ןקוק ןגיוא ןוא רעמינּפ ערעייז
 ,"טכַאנ ןייא וליּפַא טרָאד ןביילברַאפ וצ טַאהעג ארומ דיא רעד טָאה .ָאד ןזייוו וצ

 טָאה ,"דנַאלרעטָאפ, ןייז וצ טרעקעגקירוצ טציא ךיז טָאה סָאװ ,דיא רעד
 טעּפישזעג טָאה האנש יד .טכיזניה רעקיטסייג ןיא טרָא ןייק טרָאד ןענופעג טינ
 רעווש .דרע רעד ןופ ןגירשעג טָאה טולב ענעסָאגרַאפ סָאד ןוא טייז רעדעי ןופ
 טָאה סע רעו .רבע םעד ןסעגרַאפ ןוא ,ןסַאג ןיא םתס ןײגוצמורַא ןעוועג זיא
 ןברוח רעד :ןײטשרַאפ טינ סע טעװ -- ןגיוא ענעגייא ענייז טימ ןעזעג טינ סע
 זיא סע .גיוא ןדעי ןופ טקוקעגסױרַא טָאה דחּפ רעשידיא רעד ןוא ןגירשעג טָאה
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 "געמ רעד זיב --- קילייװטייצ וליפַא ןוא ןענדרָאוצנייא ךיז ךעלגעממוא ןעוועג

 ,רעטייוו ןרעדנַאװ וצ טייקכעל

 .ליפעג עלַאנָאיצַאנ-שיטסינויצ סָאד טרינימָאד טָאה םעלַא םעד רעביא ןוא

 ךָאנ טפַאשקנעב ַא ןעוועג זיא סע .סיורג ןעוועג זיא גנוכַאװרעד עלַאנָאיצַאנ יד
 סיורג ,ליפעג עקיזָאד סָאד טפיטרַאפ טָאה םורַא האנש יד .שממ דנַאלרעטָאפ ַא
 .ןעגנוגנידַאב עלַא רעטנוא ןוא ןגעוו עלַא ףיוא הילע וצ טייקטיירג יד ןעוועג זיא
 ןופ ךשמ ןיא ריא ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג זיא ןעמ סָאװ ,לארשי-ץרא עטייוו סָאד
 -קנעב ַא ןעוועג .לָאערָא רעדנוזַאב ַא טימ טנױרקַאב ןעוועג טציא זיא ,ןרָאי
 ןפָארטעגנָא ייז ןבָאה ןליוּפ ןיא .ור לסיבַא ,טלקמ םוקמ ַא ,םייה ַא וצ טפַאש
 ,לארשייץרא ץוחַא םייה ןייק טינ טָאה רע זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה דיא רעד .סָאה
 טלָאװעג ןבָאה ,ןגיוא יד רַאפ טיוט םעד ןעזעג לָאמ ןייא טינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 טייקדימ ,הנכס רעד ץָארט ,סיפ ערעייז ןּפעלש רעטייוו ,ןייג רעטייוו ןצעזרָאפ
 !ןרילרַאפ וצ סָאװ טינ ייז ןבָאה ָאד םורָאװ ,טײקיזָאלסטכיזסיוא ןוא

 גנוגעווַאב יד טלקיװטנַא ךיז ןוא ןטקַאוװעגסיוא זיא ןָאפ רעקיזָאד רעד ףיוא
 ןעמוקעגוצ ןענעז סָאװ ,ןדיא טנזיוט קיצפופ ןוא טרעדנוה ."החירב; רעד ןופ
 -טיירב ַא רַאפ לַאירעטַאמ-ןשטנעמ םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה ,ןליוּפ ןיא

 .החירב רענעטסָאמרַאפ

 ןדיא יד רַאפ טפנוקוצ ?עטרעכיזרַאפ עטעטרַאװרעד, יד
 ןלױּפ ןופ

 רעקיטכיל ַא ןגעוו תוחטבה עפש ַא ןופ ןסָאנעג ןדיא יד ןבָאה אפוג ןלױּפ ןיא
 ןיא טָאה "גנואיײרפַאב רעלַאנָאיצַאנ רַאפ טעטימָאק רעשילױוּפ, רעד .טפנוקוצ
 גנוריגער עקילייווטיײצ , ןפורעגנָא ךיז ןוא ןעמָאנ ןייז טרעדנעעג 1945 גנַאפנָא
 ןוא ןטסינויצ-יטנַא ,ץנימ ירָאליה ןוא ןַאמרעב בקעי ,ןדיא ייווצ ,"ןלױּפ ןופ

 ןרַאפ רעטשרע רעד :ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז ,םיאנוש ענעריואוושעג ערעזנוא
 .רעטסינימ-ןרעסיוא-עציו רַאפ רעטייוצ רעד ןוא עיצקודָארּפ ןופ רעטסינימ
 ןשיליוּפ ןופ קנעדנָא םוצ ,*דלַאוװנירג ןופ זיירק, ןעדרָא םעד ןעמוקַאב ןבָאה ייז
 .סיוא ןַא ןרָאװעג ןבעגעג ךיוא זיא יױזַא ,1410 ןיא ןשטייד יד רעביא ןוחצנ
 ןשיליוּפ ןופ רעריפ-טרָאװ םוצ *ןליוּפ רעטײרפַאב, רעד ןופ ןכייצ-סגנונכייצ
 -עציוו סלַא ןרָאװעג טרינימָאנ זיא רע ןוא ,ןײטשרעמָאז לימע .רד ,םוטנדיא
 ,גנוריגער רעיײנ רעד ןופ טּפױוה רעד .םינינע-סגנוקידעשטנַא ןופ רעטסינימ
 ,רענבָארד ווַאלסעלָאב ,ָארויב-עסערּפ ןייז ןופ טּפיױה רעד ןוא ,יקסווַארָאמ-אקבוסָא

 טייהכיילג ,טייהיירפ; ןגעוו ןטסעפינַאמ ןוא סעיצַארַאלקעד טכעלטנפערַאפ ןבָאה
 -פיוא ןעוועג יאדוװַא ןענעז סָאװ סעיצַארַאלקעד ,"ןדיא יד ןופ ןבעל ןופ ץוש ןוא
 ןוא רעויטַאטיטנַאװק רעייז ץָארט ,ןבָאה "דנוב; ןופ ךעלטשער יד .,קיטכיר
 רעד ןגעוו ןענעשרד ןביוהעגנָא ,גנוטיידַאב רעטרענעלקרַאפ רעוויטַאטילַאוװק
 טעװ הטילּפה תיראש עשידיא יד ואוו ,ןליוּפ שיטַארקַאמעד ַא ןופ גנולעטשפיוא

 טָאטש-טּפױה ריא ןוא עיזעלש-רעדינ ןופ טיבעג םעד ןיא .ןבעל ןביילברַאפ

 "ןשטײדסקלָאפ, יד גירק ןכָאנ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז סע ןענַאוװ ןופ ,ווָאלצָארוְו
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 -עגנָא ךיז טָאה ,םיטילּפ-ןדיא 20,000 םורַא ןרָאװעג טצעזַאב ןענעז סע ואוו ןוא
 יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טרָאד טָאה סע .ןבעל שידיא ַא ןעלקיװטנַא ןביוה

 העש לטרעפ ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה ָאידַאר יד ןוא ,"ןבעל עיינ סָאד, גנוטייצ

 ַאנַאיד ןוא ווָאקרוט ןטסיטרַא יד .שידיא ןיא סעיסימסנַארט ןבעגעג ךעלגעט
 "רעד ןענעז ייז .רעטַאעט ןשידיא םעד ןעיײנַאב ןביוהעגנָא ןבָאה דלעפנעמולב
 סע .סעיסימסנַארטיָאידַאר יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ןעגנולעטשרָאפ ןיא ןעניש
 ַא טימ ; תוכאלמ-ילעב עשידיא ןופ ןוויטַארעּפָאָאק ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןענעז
 "הרושב; עקיזָאד יד ןרָאװעג טקישעגרעביא זיא *יטיסילבוּפ, רעקידנעיירש
 רעכלעוו ןופ ,עיצַאטיליבַאהער ענייפ יד קידנענָאטַאב ,םוטנדיא-טלעוו ןצנַאג םוצ
 רעריפ יד ןופ ןיינ ןופ עיצַאגעלעד ַא ,ןליוּפ ןייק ענעמוקעגקירוצ יד ןסינעג סע

 ןרָאפעגסױרַא זיא ,ןײטשרעמָאז לימע .רד טימ שארב ,םוטנדיא ןשיליוּפ ןופ
 רַאפ רַאלָאד ןָאילימ 13 ןעמוקַאב וצ ליצ ןטימ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא
 ,הטילּפה תיראש רעד ןופ עיצַאטיליבַאהער ןוא ףליה

 טמוק סָאװ ,עילידיא יד ןברַאפ עזָאר טימ ןלָאמעג טָאה עדנַאגַאּפָארּפ יד
 הטילּפה תיראש רעד וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה ןוא ,ןליוּפ ןיא ןדיא יד ייב רָאפ
 עשיטסינויצ יד ןוא עיצַארגימע-הלחב רעד ןופ ןּפַאכרַאפ ךיז ןזָאל וצ טינ;
 ,"יז ןריזינַאגרָא סָאװ ,רעכַאמ-קינַאּפ

 ןופ רערעכיזרַאפ ןוא תוכרב-סגנוקיטומרעד ןופ רעקישסיורַא יד ןשיװצ
 עשיליוּפ ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ,טפנוקוצ רעד ןיא ןדיא רַאפ ןבעל ןקיטכיל
 םיטש רעייז ןביוהעגפיוא טינ ןבָאה ייז ןופ טייהרעמ עטסערג יד .סעיצַאזינַאגרָא
 טציא רעבָא ,דנַאטשפיױא ןתעב ןפלָאהעג טינ ןבָאה ,ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא
 ,"טניירפ, יו ןוא םולש ןופ םיכאלמ יו ןענישרעד ייז ןענעז

 ַא ןגָאלשעגנָא טָאה ,יקסװַארָאמ-אקבוסָא ,גנוריגער רעד ןופ טּפױה רעד
 -תאיצי רעשידיא רעד ןופ גנוגעװַאב יד ןריקַאטַא וצ ידכ ,ןָאט ןלעניגירַא רעמ
 טנעה יד טקרַאטשרַאפ עיצַארגימש עקידהלהב יד; :טגָאזעג טָאה רע .ןליוּפ

 ; טייקיטעט רעייז ןופ טַאטלוזער ַא ריא ןיא ןעעז ייז םורָאװ .,ןטימעסיטנַא יד ןופ
 ,?סעזילַאװ ערעייז ףיוא ןציז ןלָאז ןדיא יד זַא ,טוג טינ זיא ללכב ןוא

 -סױרַא םוצ ןעגנורעטש ןוא טפַאשרענגעק ןופ סעילַאוװכ יד ןופ קילבנָא ןיא
 סָאװ ,טפנוקוצ רעקיטכיל ַא ןופ "תוחטבה , יד ןופ קילבנָא ןיא ,ןדיא יד ןופ רָאפ

 ,םיטילּפ עקידנעלקַאװ ךיז ןופ תוחומ יד ןיא ןעגנירדוצניירַא ןביוהעגנָא ןיוש ןבָאה
 קיגיײװ יו :תמא םעד רוביצ-םיטילּפ םעד ןרעלקפיוא טפרַאדעג רימ ןבָאה
 -לּפענ יד וצ ןדערוצ ןזָאל ךיז ןלעוו ייז ,לַאפ ןיא טפנוקוצ רעייז זיא'ס רעכיז

 ערעייז טלעטשעגּפָא טינ ,תמא ,ןבָאה סָאװ ,ןדיא יד םערָאװ .תוחטבה עטפַאה
 רימָאל, : יז ןגיילּפָא רַאפ ןדיירסיוא ןענופעג ןבָאה ,רָאפסױרַא רַאפ ןעגנוטיירגוצ
 יד ןייז טעוװ סע יו ,ןעז רימָאל, -- טגָאזעג ייז ןבָאה -- ?ןטרַאוװאוצ לסיבַא
 ריא סָאװ ,ריא -- טכערעג זיא'ס רעוו ןעז ןוא ןטרַאװ רימָאל , ; "תמאב עגַאל
 ךיז לעװ ךיא, ;"ןביילב וצ ָאד ןרעדָאפ סָאװ ,ייז רעדָא ,ןרָאפוצסױרַא טפור
 ךָאנ ןכוז לעוו'כ ,םוטנגייא ןיימ ןופ לסיבַא ןפיוקרַאפ לעוו'כ ,ןעורּפָא לסיבַא

 טינ טעװ "החירב, ידע ;"ןבעל ןבילבעג ייז ןענעז רשפא ,רעדילגטימ-החּפשמ

 ,..?ןפיולטנָא
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 -ַאּפָארּפ רעכעלטנייפ רעד ןופ העּפשה יד ןרענעלקרַאפ רַאפ ףמַאק רעזנוא
 ןעועג טינ זיא סָאד רעבָא ;טכיײל ןעוועג טינ זיא ,תוחטבה עטוג ןוא עדנַאג
 ,טייקירעווש עטצעל ןוא עקיצנייא יד

 ןשטייד ענעבירטרַאפ יד סָאװ ,טקַאפ ןטימ ךיוא טסיירטעג ךיז ןבָאה ןדיא יד
 סָאד ןזָאלרַאפ םייב *עטַאל עלעג; יד ןָאטנָא טפרַאדעג ןבָאה עיזעלש-רעדינ ןופ

 ןיהַא ןלָאז םיטילּפ עשידיא יד ידכ ,רעזייה ערעייז ןופ ךיז ןעיצקירוצ ןוא ,דנַאל

 -המקנ ַא ןעז טלָאװעג םעד ןיא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .ןעניואוו ןײגנײרַא
 ןופ ןכייצ ַא ןוא ,ןשטייד יד ןיא "גנוריגער רעשיטַארקָאמעד, רעד דצמ טקַא
 טּפיוה ןופ רעטערטרַאפ רעד ,תמאב ןוא .ןדיא וצ גנואיצַאב רעשיטַאּפמיס ריא
 ןופ ןשטייד יד ןופ שוריג םעד טסירגַאב טָאה ,ַאקלומָאג ,גנוריגער רעד ןופ
 ,ןקַאלָאּפ רעדָא ןדיא טימ םיחטש ענעסָאלשעגנָא יד ןצעזַאב סָאד ןוא ,עיזעלש

 ןעלצרָאװניײא סָאד לייוו ,ןגיוא ערעדנַא טימ ףיורעד טקוקעג ןבָאה ןדיא יד רעבָא
 -ָאיצַאנ םוצ ץַאזנגעק ןיא ןענַאטשעג זיא ,ןלױּפ ןיא ןדיא יד ןופ יײנסָאדנופ ךיז
 .טפנוקוצ רעייז ןוא ןדיא ןופ ןבעל סָאד טָארדַאב טָאה סע לייוו ,תילכת ןלָאנ

 ,תולג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ קנַאדעג םעד טקיטסעפרַאפ טָאה ןברוח רעד
 "יישרעד עקידנעיײגיײברַאפ יד ןיא ןעזנייא טנעקעג טינ רימ ןבָאה רעבירעד ןוא
 ןלױּפ-תולג רעד ךיוא ןוא ,טייקרעכיז ןופ רָאטקַאפ ַא ,טייקיאור ןופ ןעגנונ
 ,טערב-סגנוטער קילייוװטייצ ַא זיולב סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא

 טדערעג טילּפ ןשידיא ןופ ץרַאה ןיא טָאה ,ןשינעריפרַאפ עלַא יד ץָארט
 ,עדנַאגַאּפָארּפ רעקידנרעביוצרַאפ רעדעי ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא סָאװ לוק ַא
 :טרעטסילפעג םיא וצ טָאה םיטש יד ,טרידיצעד טָאה םיטש יד ןוא

 ןופ טולב ןטימ טקייועגכרוד זיא סָאװ ,דנַאל ןיא ןביילב טינ רימָאל;
 סָאד ןוא ,תורבקה תיב ַא זיא דנַאל עצנַאג סָאד; ; "םיבוױק ןוא תוחּפשמ ערעזנוא
 טכירעגפיוא טינ טעװ סע, ;"רקפה זיא -- טנייה ךיוא --- טרָאד ןבעל שידיא
 זיא יןפױלטנַא וצ; גנורעדָאפ יד .וװ .ַא .א "תולג ןיא ןבעל שידיא ַא ןרעוו
 ,טפנוקוצ רעזָאר ַא ןגעוו תוחטבה עלַא ץָארט ,ןרָאװעג טרעהעג

 "רענגעק רעד ץָארט -- םיזיטימעסיטנַא רענעגרָאברַאפ ןוא רענעּפָא רעד
 ןזיוװַאב ןבָאה ,ןדיא ןדרָאמ ןופ ןלַאפ ליפ יד ןוא -- טכַאמ רעד דצמ םיא וצ טּפַאש

 -טימ רעקיזָאד רעד ןופ ןדיא יד ןריפסיורַא ףרַאד ןעמ זַא ,רעמ ןוא רעמ ץלַא
 ,ךעלגעמ ייוו לענש ןָאט סָאד ףרַאד ןעמ זַא ןוא דרע רעטקייוועגכרוד-טולב

 טקישעג טָאה ,עיצַאזינַאגרָא ריא טקרַאטשרַאפ "החירב;, יד טָאה לייוורעד
 טלעטשעגפיוא טָאה ןוא ןטקנוּפ-רעפסנַארט ןוא ןצענערג יד וצ םירבח ןּפורג ךָאנ
 ;רעדנעל עשיאעּפָאריײא ערעדנַא ןיא ןטקנוּפ-"החירב, יד טימ גנודניברַאפ ַא
 -סיוא ןוא ,.דנַא .א ןרָאגנוא ,עיכעשט וצ גנוטכיר רעד ןיא ןטקנוּפ עיינ טנפעעג
 עטמָאקלָאפרַאפ רעמ טימ ןוא ןעגנוטכיר עיינ ןיא טעברַא ריא טרעטיירבעג
 ,ןדָאטעמ

 ןופ טקישעגקירוצ (רעגנוי רעד) ןָאטעּפ לַארענעג טָאה טייצ רענעי ןיא
 גנוגנירדניירַא יד זַא ,דיירסיוא ןטימ ,ןדיא טימ ןטרָאּפסנַארט יירד דנַאלשטייד
 ןוא ,"טָאה רע סָאװ סעיצקורטסניא יד וצ ץָאזנגעק ןיא, זיא דנַאלשטייד ןייק
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 ךיז ןעניפעג סָאװ ענעי ץוח ,םיטילּפ עיינ רַאפ ץַאלּפ ןייק טינ טָאה רע זַא
 ,ץַאלּפ ןפיוא

 טָאה סָאװ ,טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא ןופ רעבעגטַאר רעד ,ןייטשנרעב ברה
 בַאטש םוצ ןוא ןַאמורט טנעדיזערּפ םוצ טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא טָאה ,ןליױּפ טכוזַאב
 ןעמוקעג זיא ןופרעד טַאטלוזער ןיא .עּפָאריײא ןיא רעטילימ רענַאקירעמַא ןופ
 ;ןלױּפ ןופ ןעמוק סָאװ ,ןדיא ןייק ןרעקקירוצ טינ רָאט'מ זַא ,עיצקורטסניא ןַא
 (1219014066 06:9005פ) עטלצרָאװעגסיױא וצ יו יז וצ ןעיצַאב ךיז ףרַאד ןעמ זַא רָאנ
 זיא סָאװ ,ןדיא לָאצ יד ,תמא .ַא"רנוא יד ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד ייז טימ זַא ןוא
 טצענערגַאב הליחתכל זיא ,דנַאלשטייד ןייק ןעמוקוצניײרַא ןרָאװעג טביולרעד

 ןעגנערבניירַא רַאפ לסילש רעד ןעוועג זיא סָאד .ןָאזרעּפ 100,000 וצ ןרָאװעג
 ןופ רָאפסױרַא ןופ השרּפ יד רעבָא ,דנַאלשטייד ןופ ןצענערג יד ןיא םיטילּפ
 עשיכעשט יד .ןרָאװעג טזילעג טינ םעד ךרוד זיא עיכעשט ןופ ןוא ןליוּפ

 ןעוועג זיא ,קירַאסַאמ ןַאי רעטסינימ-ןרעסיוא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,גנוריגער
 ךיוא טָאה ןוא ,הנידמ ריא ךרוד םיטילּפ ןריפרעבירַא סָאד ןביולרעד וצ טיירג
 ץלַא ךָאנ ךיז טָאה גנוריגער עשיליוּפ יד רעבָא ,ןירעד ןפלעה וצ טגָאזעגוצ

 ,טלקַאוועג

 ,לארשי-ץרא ןופ חילש ַא ןופ טכירַאב ַא ןופ ןגוצסיוא טציא ןעגנערב רימ
 רעד ןופ עבַאגפיוא רעלַארטנעצ ַא ןיא טייצ רענעי ןיא קיטעט ןעוועג זיא סָאװ
 ; ןלױּפ ןיא "החירב;

 ןרעביא געוו ןיימ .1945 טסוגיוא ןיא תוחילש ןיימ וצ סױרַא ןיב ךיא;
 ,הירסיק ןייק ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ףיש רעניילק ַא ןיא טכַאמעג ךיא בָאה םי
 טּפַאכעג טינ ןוא ןרעקוצקירוצ ךיז ןזיוװַאב טָאה ןוא םיליּפעמ יד טזָאלעגּפָארַא טָאה
 געוו ןיימ טצעזעגרָאפ בָאה'כ .עילַאטיא ןיא יראב ןייק ןעמוקעגנָא ןיב'כ .ןרעוו
 טדיילקעג קידנעייז ,ןרָאפעגכרודַא ךיא ןיב ךיירטסע .טילּפ ַא יװ ,ןופצ וצ

 טרָאד ןופ ןוא ,געוו *ןצרַאװש, ןפיוא ןיירַא ךיא ןיב ןרַאגנוא ןייק .שירעטילימ
 ךיא ןיב רעבָאטקָא ןטשרע םעד .*טנַאירטַאּפער, סלַא ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןייק

 ןיא עקָארק ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,םָארגָאּפ רעד .ןליױּפ ןייק ןעמוקעגנָא
 טָאה רע .גנונרָאװ עטשרע סלַא ןדיא יד רַאפ טנידעג טָאה ,1945 טסוגיוא
 ףיט םויה דע ךיז טניפעג םזיטימעסיטנַא ןופ םס רעד זַא ,רָאלק טקעלּפטנַא
 ןגיוא עניימ טימ ןעזעג בָאה'כ סָאװ רעבָא ;שטנעמסקלָאפ ןופ המשנ רעד ןיא
 ןיימ רַאפ .גנולעטשרָאפ עדעי רעבירַא זיא ,ןלױּפ ןיא ךוזַאב ןרעגנעל ןיימ תעב
 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןליוּפ זיא קילעפוצ טינ זַא ,טסואוועג ךיא בָאה רָאפסױרַא
 האנש יד .קלָאפ רעזנוא ןופ לטירד ַא רַאפ גנוקיליטרַאפ ןופ לָאט םעד ןיא

 ןדיא ןדרָאמ סָאד .רעטקַארַאכ ןשיחצור ַא טציא טגָארט ןליוּפ ןיא דיא םוצ
 ןקַאלָאּפ יד .ענורטס עכעלשטנעמ םוש ןייק ,סיוא טזייווס יו ,טשינ טקעוװרעד
 ןוא -- ןדיא יד ןופ ןרָאװעג רוטּפ ייז ןענעז ףוס-לכ-ףוס זַא ,טרעלקעג ןבָאה
 יד ןופ םוא ךיז ןרעק סָאװ ,ןדיא ןופ "טציילפרַאפ, רעדיוװ ןליוּפ זיא םיצולּפ

 ןיא :האנש רעקיזָאד רעד רָאפ םרוג ַא ךָאנ ןוא .דנַאלסור ןופ ןוא ןרעגַאל
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 ןיא גנורעדנע ןַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ריא ךָאנ ןוא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד
 ןקַאלָאּפ יד .גנורעקלעפַאב רעשיליּפ רעד ןופ רוטקורטס רעשימָאנָאקע רעד
 ןופ סרעלגומש ןוא םירחוס ןופ קלָאפ ַא לייט ןקיטנעק ַא ןיא ןרָאװעג ןענעז
 רעירפ ןבָאה סָאװ ,ןעמָארק יד ךיז רַאפ ןעמונעגוצ ןבָאה ייז ןופ ליפ .תורוחס
 .םוטנגייא ןייז טרעדָאפ ןוא קירוצ דיא רעד טמוק טָא ןוא .ןדיא וצ טרעהעג
 טעװ רעמָאט ,דחּפ רעד .ןטכָאלפעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה האנש יד ןוא דחּפ רעד
 ןלעודיווידניא םוצ האנש יד ןוא ,עקינייז סָאד ןרעדָאפ וצ ןעניישרעד דיא רעד
 ענייז עלַא ןיא ,קלָאפ עשיליוּפ סָאד .,ןבעל ןבילבעג זיא רע סָאװ ,סַאג ןיא דיא
 ,האנש-ןדיא ןופ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא ,ןזיירק ןוא ןטכיש

 טבערטש ןליוּפ ןיא םזיטימעסיטנַא רעיינ רעד זַא ,קפס ןייק ָאטינ זיא סע;
 ןטימ ,קלָאפ עצנַאג סָאד םורַא טמענ רע ןוא הטילּפה תיראש יד ןקיליטרַאפ וצ

 סָאװ ןוא טכַאמ רעד ןופ רעדור םעד טלַאה סָאװ ,טכיש רעניד ַא ןופ םַאנסיוא
 ,ןטקניטסניא יד ןופ ךורבסיוא םוצ ןזָאלרעד טינ טוואורּפ

 ןַאב ןיא -- רַאפעג ןיא גָאט ןדעי ךיז טניפעג ןדיא יד ןופ ןבעל סָאד;
 "עג ןפרָאװעגסױרַא ןענעז ןדיא רעטרעדנוה .זיוה ןיא ןוא סַאג ןיא ,סובָאטױא
 -רָאמרעד ןוא ןסובָאטיױא ןופ ןרָאװעג טריפעגסױרַא ,ןענַאבנזייא יד ןופ ןרָאװ
 ןסַאג יד ןיא ןלַאפעג ,עדנזייר עקיטליגכיילג יד ןיפ ןגיוא יד רַאפ ןרָאװעג טעד

 ץלעק ןיא םָארגָאּפ רעד .שינעטלעהַאב ןופ ןרָאװעג טעגרהרעד ,טעטש יד ןופ
 ײר ַא ןעמוקעג ןענעז םיא ךָאנ .גנוניישרעד עטרילָאזיא ןייק ןעוועג טינ זיא
 ןשימנײרַא עשיגרענע סָאד רָאנ ןוא ,טעטש ערעדנַא ןיא ןעמָארגָאּפ עכעלנע
 "רעד טינ טָאה ,ףָאשיב ןשילױטַאק ןופ לַאפ ןייא ןיא ןוא ,טכַאמ רעד ןופ ךיז
 לובלב-טולב ַא טָאה ,טנַאקַאב יװ .קילגמוא ןופ גנורזחרעביא רעד וצ טזָאל
 רעטעּפש .ץלעק ןיא ןומה םעד ןצעהפיוא םוצ הביס עטקערידמוא סלַא טנידעג

 עלַאגעל סָאד ןעמונעגוצ ,ליצ ןשירעכערברַאפ ןשינָאלוװייט ַא טימ ,ןעמ טָאה

 ןוא ,ײצילָאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאד .ןדיא יד ייב רעוועג
 סָאד ,סעקישטשמָארגָאּפ ןומה ןכרוד ןרָאװעג טריקַאטַא ןדיא יד ןענעז םעדכָאנ
 גנואיירפַאב רעד ךָאנ ,םזיטימעסיטנַא ןשילוּפ ןופ טלַאטשעג עתמא סָאד זיא

 ,=- -- -- ןרעלטיה ןופ הלּפמ רעד ןוא

 קיצכַא ייב ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה ,ןליױּפ ןייק ןעמוקעגנָא ןיב'כ ןעוו;
 טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעגַאל יד ןופ טעװעטַארעג בור'ס ,ןדיא טנזיוט
 ןבָאה סָאװ ןדיא לָאצ ַא ןוא ,רעדילגטימ-החּפשמ ערעייז ןכוז וצ ידכ ,ןלױּפ ןייק

 ןבָאה סָאװ רעדָא ,עיצַאּפוקָא רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןליױּפ ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז
 -יטרַאּפ יד טימ ןעוועג רעדָא ,טפַאשנעגנַאפעג רעשיסור ןופ טרעקעגקירוצ ךיז
 ןופ ןקָארשעגנָא ,גָאט ןקיטכענ ןופ תונורכז עקידהמיא ןופ טגָאיעג .רענַאז

 -טריוו רעד ןופ ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ ןסירעגּפָא ןוא האנש רענענַארַאפ רעד
 םייה רעייז ןעיוב ןבייהנָא טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ ןדיא יד ןבָאה ,טפַאש
 ןופ ןעגנואימַאב יד זַא ,רעדנואוו ןייק טינ ,ָאזלַא ,זיא סע ,ןליוּפ ןיא יינסָאדנופ
 ןסָאלשעגנָא ןענעז סָאװ ,םיחטש יד ןיא ןדיא יד ןצעזַאב וצ ןטסינומָאק עשידיא יד
 ןבָאה -- ןַאשזדיביָאריב ןימ ַא טרָאד ןפַאש וצ ןוא ,ברעמ ןיא ןלוּפ וצ ןרָאװעג
 ,טשינרָאג טימ טקידנעעג ךיז
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 רעד וצ ןענַאגרָא -טכַאמ יד ןופ גנואיצַאב רעד ןגעוו רעטרעוו עכעלטע;
 ."החירב; ןופ עיצקַא

 רעזנוא טלעטשעגקעװַא רימ ןבָאה ,טייקיטכיזרָאפ רעטקיטכערַאב בילוצ;

 זנוא רַאפ זיא סע רעבָא .תודוסי עמייהעג ףיוא עיצַאזינַאגרָא ריא ןוא טעברַא
 ךיז טזָאל סָאװ ,עקליּפש ןייק טינ זיא ןליױּפ ןופ החירב יד זַא ,רָאלק ןעוועג

 יסקלָאפ ,ןײמעגלַא וצ ןעוועג זיא עיצקַא יד .יורטש ןפיוה ַא ןיא ןטלַאהַאבסיוא

 רימ .טייקמייהעג ריא ןטיהּפָא ןענעק ןלָאז רימ זַא -- עלַא רַאפ ןפָא ,ךעלמיט
 ןיא ,ךעלגעמ רָאנ יװ .געוו ןלעיציפָא ןַא ףיוא ןטעברַא וצ טימַאב ךיז ןבָאה
 ןכַאז יד ןעוועג םצמצמ ןבָאה רימ ןוא ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד טימ עיצַארעּפָאָאק
 ,םומינימ ַא וצ זיב ,טייקרעכיז רעייז רַאפ ןבָאה ארומ טפרַאדעג ןבָאה רימ סָאװ

 וצ טייקכעלגעמ יד טָאה גנוריגער יד זַא ,רָאלק ןעוועג זנוא רַאפ זיא סע;
 ןַא ףיוא יז ןפיירגנָא ןוא טעברַא רעזנוא ןופ ןדָאטעמ יד טימ ךיז ןענעקַאב
 ןטסערַא ,סעיזיוער ,ןטייקירעװש ןעוועג עקַאט ןענעז סע ןוא .,ןפוא ןטסנרע
 םעד ןיא רעבָא ,ןפורג ןוא םידיחי ןטילעג ןופרעד ןבָאה סע .ןעגנושרָאפסיױא
 רעד ןופ רעדָא ןענַאגרָא-טכַאמ ענָאיַאר יד ןופ טנַאה יד ןגעלעג זיא ןעמעלַא
 ןעמ ןעק ןעגנודניברַאפ ןוא ןעגנואיצַאב עקידנכערּפשטנַא ךרוד .טכַאמ-ץענערג
 טכַאמרַאפ טכַאמ עלַארטנעצ יד זַא ,קיטנעק ןעוועג זיא סע .ןענעדרָאניײא ךיז
 בילוצ רעדָא ,עגַאל יד טייטשרַאפ יז לייוו רעדָא ;"החירב, רעד ףיוא ןגיוא יד
 -ילּפמָאק עריא ןופ ןוא הטילּפה תיראש רעד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ סולשַאב םעד
 .ןעמעלבָארּפ עטריצ

 ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ ןגיוא יד טנפעעג ךיוא טָאה ץלעק ןיא םָארגָאּפ רעד;
 ,ךעלגעמ ללכב ביוא ,רעווש ייז רַאפ זיא סע זַא ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה ייז ןוא

 ,רעטנזיוט רעקילדנעצ טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ ,החירב עקידהלהב יד ןטלַאהוצּפָא

 "גסַאמ ַא ןבעג וצ : געוו ןטסמעװקַאב םעד ןבילקעגסיוא ָאזלַא טָאה גנוריגער יד
 ."החירב; רעד ןופ ןגעוו יד ךרוד שינביולרעד-עזיירסיוא עטפַאה

 טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג גנוריגער יד זיא ןפוא ןלעיציפָא-טינ ַא ףיוא;

 ריא ןגעו טרימרָאפניא ייז ןוא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ רעייטשרָאפ

 עקיצנייא יד) ןדיא ןופ רָאפסױרַא ןטצענערגַאבמוא ןַא ןביולרעד ֹוצ טייקטיירג
 (עיכעשט ךרוד רָאפכרוד ַא ןופ טייקכעלגעמ יד -- ןעוועג זיא גנוצענערגַאב

 ןופ רעײטשרָאפ טימ ץענערג רעד וצ ןרָאפעגסױרַא ןענעז עטמַאַאב ערעכעה

 ייווצ .ץַאלּפ ןפיוא ןעגנורישזנַארַא עלַא טלעטשעגטסעפ ןבָאה ןוא ,"החירב, רעד
 ךיוא ,עקידנרָאפסױרַא יד ןופ ןטקנוּפ-למַאז יוװ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז טעטש

 יד ןיא .ץענערג רעד וצ ייז ןופ ןריפ סָאװ ,ןגעוו יד ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז

 עטבױלגַאב ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענעז ןטקנוּפ-ץענערג עטלעטשעגטסעפ
 ןּפורג ןיא ןרעוו טריזינַאגרָא טפרַאדעג ןבָאה עקידנרָאפסױרַא יד .ןכַאװ-ץענערג
 ענײמעגלַא ןימ ַא -- גנוקיטעטשַאב רעוויטקעלָאק ַא טימ ןרעװ טגרָאזַאב ןוא

 סלַא טנידעג טָאה יז ןוא ,המיתח עטכַאמעגּפָא רעזנוא טַאהעג טָאה סָאװ המישר
 ."החירב; רעד ןופ *עזיווק ןימ ַא

 רעד .טעברַא רענעטסָאמרַאפ-טיירב ַא וצ ןטָארטעגוצ ףכית ןענעז רימ;
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 ןדיא 50,000 ןופ רָאפסױרַא םעד ןריזינַאגרָא וצ : ןעוועג זיא ליצ רעטסטנעָאנ
 ,םישדח ייווצ ןופ ךשמ ןיא

 ןבױהעגנָא רימ ןבָאה ,גנוגעװַאב רעד ןופ םירבח ןופ גנולטימרַאפ רעד טימ;
 ןבָאה געט ייוצ ןופ ךשמ ןיא .ןלױּפ ןופ טיירב רעצנַאג רעד רעביא ןטעברַא
 .רַאפ טפרַאדעג טָאה ןעמ .טַארַאּפַא ןופ עיצַאזינַאגרָאער ַא טריפעגכרוד רימ
 ןופ ליפ רַאפ .רעטעברַא עלעיציפָא-בלַאה ןיא "םיחירבמא ערעזנוא ןעלדנַאװ
 עשיגָאלָאכיסּפ ןעוועג םרוג גנַאגרעביא רעקידמיצולּפ רעקיזָאד רעד טָאה יז
 ,ןעגנוגנידַאב-סטעברַא עיינ יד וצ טסַאּפעגוצ טינ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןטייקירעווש

 ואוו ,גרובנעדלַאװ ןוא ָאקצעלק ןיא םינינב לָאצ ַא טיײרפַאב ןבָאה רימ;
 יז ןבָאה רימ ןוא ,ןעגנוגעװַאב יד ןופ םיצוביק ןענופעג רעירפ ךיז ןבָאה סע
 רימ רעדייא ,הליחתכל .עקידנעמוקנָא יד רַאפ רעצעלּפ-למַאז ןיא טלדנַאװרַאפ
 ןעוועג זיא ,'דכו סערדלָאק ,ןטעב טימ *טניָאשזד, ןכרוד ןרָאװעג ןפלָאהעג ןענעז
 ,.ערעווש ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידַאב יד ןוא ,בצמ םעד ןשרעהַאב וצ רעווש רעייז

 רעקיזָאד רעד ןופ ,(ןיטעטש) געוו ןקידנופצ ןפיוא טעברַאעג רימ ןבָאה ױזַא;
 ףדיא ליפ טרירטנעצנָאק עיצַאירטַאּפער רעד תעב ךיז ןבָאה סע ואוו ,טָאטש
 עלַא ךרוד טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא רָאפסױרַא רעד ןרָאװעג טריפעג זיא
 ןוא ןלַאנַאק-רעסַאװ יד רעביא ,ןענַאב ףיוא ,סָאטױא עשיטעווָאס ןיא :ןגעוו
 ןפיוא טעברַא רעד תעב ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא רבח ןייא .םי ןשיטלַאב םעד
 ,ןלַאפעגנירַא ןענעז ,טעברַאעג ןבעגעגרעביא ָאד ןבָאה סָאװ ,םירבח ליפ .םי
 ,שינעגנעפעג רעשיליוּפ ןוא רעשיטעווָאס ןיא ,ןטכילפ ערעייז ןריפסיוא םייב
 טרעדנעעג ָאד ךיוא רימ ןבָאה טציא .ןרָאװעג טיײרפַאב ןענעז עלַא טינ ןוא
 עקידנרעקקירוצ יד ןריפרעבירַא ןבױהעגנָא ןבָאה רימ ןוא ,האיצי ןופ םרָאפ יד
 ,"דנַאלשטייד ןופ ,טשרמולכ ,ןעמַאטש סָאװ "ןטנַאירטַאּפער, יװ ןדיא

 ילוי ףוס זיב --- תופוקת ייווצ ןיא ןלייטרַאפ ןעמ ןעק ןלױּפ ןופ החירב יד
 ,רעטייוו ןוא טסוגיוא בייהנָא ןופ ןוא 6

 רעלַאגעלמוא ןיטולחל ןופ דָאירעּפ ַא ןעוועג זיא דָאירעּפ רעטשרע רעד
 זיא זנוא ןגעק ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ קורד רעד ןעוו ,ןטייצ ןעוועג .טעברַא
 םעד ןריפוצרעבירַא לָאמ סעדעי ןעגנואווצעג ןעוועג ןענעז רימ ןוא סיורג ןעוועג
 רעד ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענעז סע ןוא ;טרָא וצ טרָא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 -עלק ַא טימ ןרָאװעג טריפעג זיא טעברַא רעזנוא ןוא רענעלק ןעוועג זיא קורד
 ןטיבעג ךיז ןבָאה ןגעװ-רָאפסױרַא יד ןוא ןעמעטסיס-סטעברַא יד .רַאפעג רערענ
 רקיעב טרירטנעצנָאק ךיז רימ ןבָאה 1945 רעבמעווָאנ זיב .טייצ וצ טייצ ןופ
 ןבָאה רימ .ןליוּפ ןיא ןרעגַאל-סטעברַא עשטייד יד ןופ םיטילּפ ןרעקקירוצ ףיוא
 -ַאטיא ןוא רענעמור ,ןכירג יו םי ןשידנעלטימ ןופ רעדנעל יד וצ טקישעג ייז
 עקידנכערּפשטנַא טימ געוו רעייז ףיוא ןרָאװעג טגרָאזַאב ןענעז סָאװ ,רענעיל
 ןכירג עתמא זַא ןפָארטעג טָאה סע זַא ,וצרעד ןעגנַאגרעד זיא סע ."ןטנעמוקָאד;
 ןענַאװ ןופ ,טרָא םוצ טרעקעגקירוצ ייז טָאה'מ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז
 ןעגנוקיטעטשָאב יד זַא ,טהנעטעג טָאה ךַאװ-ץענערג יד לייוו ,ןעמוקעג ןענעז ייז
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 ךַארּפש רעד וצ ךעלנע טינ זיא ךַארּפש רעייז ןוא חסונ *ןתמא; ןיא טינ ןענעז
 ,ןכירג *עתמא; יד ןופ

 ןיא ןבָאה רימ םגה ,ץיװָאטַאק ןעגנַאגעגכרודַא ןַאד זיא םָארטש-רקיע רעד
 ,ןיטעטש יוו) ןגעוו ערעדנַא טימ ךיוא ןיוש טצונַאב ךיז ןוא טנפעעג דָאירעּפ םענעי
 קיגנעהּפָא ןייז טינ ןלָאז רימ ידכ ,ןעמעטסיס ערעדנַא טימ ןוא ,(ליּפשייב םוצ

 ןבָאה רימ .,דָאטעמ-סטעברַא ןייא ןופ ןוא טקנוּפ-סגנַאגרעביא ןייא ןופ זיולב
 חילצמ רימ ןבָאה םישדח עקינייא .ןַאמ 200 ייב ךעלגעט טריפעגרעבירַא ןַאד
 ןענעז "ןטנעמוקָאד, יד ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןוא טעברַא רעזנוא טימ ןעוועג
 -כרוד ַא טַאהעג רימ ןבָאה 1945 רעבמעווָאנ ןיא רעבָא .ןרָאװעג טקעדטנַא טינ
 ןופ לרוג ןטימ ןריסערעטניא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעטכעוו-ץענערג יד :לַאפ
 ןַאד ןבָאה רימ .הריסמ ַא ךיוא טקריוועג ָאד טָאה רשפא ןוא -- ?ןכירג, יד

 -ערג רענירג; רעד ףיוא ןטעברַא ףיוא רקיעב ךיז ןרירטנעצנָאק וצ ןביוהעגנָא
 דנַאלשטייד ןייק ןטקנוּפ-סגנַאגרעביא רעקילדנעצ טַאהעג ןבָאה רימ .(* "ץענ
 ךיז טגעלפ רענייא .עיכעשט ןייק ןוא עיצַאּפוקָא רעשיטעווָאס רעד רעטנוא
 רעד ףיוא ןטקנוּפ-סגנַאגרעביא .ןענעפע ךיז טגעלפ רעטייווצ ַא ןוא ןסילש
 -לַאװ ןופ טנגעג רעד ןיא עיזעלש-רעדינ ןיא ןעוועג ןענעז "ץענערג רענירג;
 יד ןכַאמרַאפ וצ ןעוועג םיכסמ ןבָאה ןכַאװ יד ואוו ,רעצעלּפ ןעוועג ,גרובנעד

 ,טכענ יד ןיא טעברַא יד ןָאטעג ןײלַא ןבָאה רימ ואוו ,רעצעלּפ ןעוועג : ןגיוא

 ךיוא ןוא ןגעוו:העּפשה עסיוועג טעדנעװעגנָא ןבָאה רימ ואוו ,רעצעלּפ ןעוועג ןוא
 ןענעז סָאװ עלַא ,םירמוש יד ןייז וצ לישכמ טינ ידכ ,ןטנעמוקָאד עקידנכערּפשטנַא
 "רעד-עזיירנייא טימ ןרָאװעג טגרָאזרַאפ זנוא ךרוד ןענעז ןעגנַאגעגכרודַא טרָאד

 ןרָאװעג טריפעג זיא הטיש רעקיזָאד רעד טיול טעברַא יד .עיכעשט ןייק ןשינביול
 ,טלעטשעגּפָא יז ןוא לדניווש םעד טּפַאכעג ןבָאה ןכעשט יד זיב

 רעזנוא רַאפ עטסרעווש יד ןעוועג ןענעז 1946 לירּפַא-רַאורבעּפ םישדח יד
 ,עיכעשט ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענעז סָאװ יד ןופ ליפ םורָאװ ,טייקיטעט
 ןעוועג ןיוש ןענעז ייז יו םעדכָאנ ,טקישעגקירוצ ןוא טּפַאכעג ןרָאװעג ןענעז
 -וקָאד יד טקעדטנַא טָאה'מ ןעוו -- עיכעשט ןיא ףיט רעטעמָאליק רעקילדנעצ

 טַאהעג רימ ןבָאה יַאמ-לירּפַא םישדח יד ןיא ךיוא .טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ןטנעמ
 ןיא טעברַא יד טיינַאב רעדיוװ ןבָאה רימ ןוא ,ןעגנוקישקירוצ ןוא ןטסערַא ליפ
 רימ .,ירמגל *רענירג; ַא ןעוועג זיא געוו רעד .ץינירק-ענַאּפָאקַאז ןופ גרעב יד
 ןשטנעמ יד .רעניואוונייא-גרעב יד ןשיוצ ןופ רעזייווגעוו טימ טנידַאב ךיז ןבָאה
 הביבס-ץענערג רעד זיב ןעמוקנָא ,עקָארק ןופ סָאטױא ףיוא ןרָאפסױרַא ןגעלפ
 זנוא טָאה טרָאד .סעקשזעטס-גרעב ףיוא טכַאנייב ץענערג יד ןײגרעבירַא ןוא
 עּפורג ַא :טעברַא רעזנוא ןיא ןקילגמוא עטסרעװש יד ןופ רענייא ןפָארטעג
 ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא ,עקָארק ןופ ָאטיוא ןַא ףיוא סױרַא זיא סָאװ ,ןַאמ 27 ןופ
 -יטנַא רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעדרעמ עדנַאב רעסיורג ַא ךרוד געוו ןפיוא
 ןוא סָאטױא יד ןופ ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןענעז ןשטנעמ יד .,ײמרַא-גנוריגער
 ַא ןופ רעדילגטימ-םירבח ןציירד .רעייפ ַא ןרָאװעג טנפעעג ייז ףיוא זיא סע

 טכַאמעג זיא ןריפרעבירַא סָאד ואװ ,ץענערג ַא רַאפ ןעמָאנ -- "ץענערג ענירג יד, (*
 ,רעדלעפ ענירג יד ךרוד רָאנ ,ןטקנוּפ-סגנַאגרעביא עטלעטשעגטסעפ ןיא טינ ןרָאװעג
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 -עביא יד ןוא ,טעדנואוורַאּפ --- ןיינ .ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז ץוביק-הרשכה
 טעברַא רעזנוא טלעטשעגּפָא ןבָאה רימ .ןבעל ןבילבעג סנ יּפ לע ןענעז עקיר
 ןרָאװעג טלעטשעגּפָא טינ זיא האיצי עצנַאג יד רעבָא ,געוו ןקיזָאד ןפיוא
 -נוה ןוא רעקילדנעצ :טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה רָאפסױרַא ןופ קורד רעד ,אברדא
 ןוא ןרָאװעג טיײירפַאב ,ןצענערג יד ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז רעטרעד
 ,לָאמ טירד ַא ןוא טייווצ ַא ןעגנַאגעג ןענעז

 ,עיצַאירטַאּפער רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד טימ ןסקַאװעג זיא קורד רעד
 טָאה ןליוּפ ןייק דנַאלסור ןופ ןדי טנזיוט קיצפופ ןוא טרעדנוה ןופ םוקנָא רעד ןוא

 ןענעז ענערָאפעגנָא יד ןופ ליפ .טקנוּפ ןטסכעה ןייז וצ ןביוהעגפיוא קורד םעד
 טָאה ןליוו רעקיזָאד רעד .רעטייוו ןייג וצ הליחת הבשחמ רעד טימ ןעמוקעג
 ןקידעבעל ןייק ןליוּפ ןיא ןענופעג טינ ןבָאה ייז ןעוו טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ ךיז
 ,החּפשמ רעייז ןופ שפנ

 ןָאזרעּפ 17,000 ןופ ריפרעבירַא םוצ ןעגנַאגרעד רימ ןענעז 1946 ילוי ןיא
 שדוח ןיא ןוא ,עיכעשט ןייק ןטקנוּפ-ץענערג ענעדישרַאפ יד ךרוד שדוח ַא
 -עגּפָא ךיז ,תמא ,טָאה גנוריגער עשיליוּפ יד .,ןָאזרעּפ 31,000 וצ --- טסוגיוא

 רעצלעק ןכָאנ ןעוועג זיא סָאד .זנוא ןרעטש ןופ םישדח עקיזָאד יד ןיא ןטלַאה
 ,האיצי רעקידהלהב רעד ןופ םרוג רעטקעריד רעד ןעוועג זיא סָאװ ,םָארגָאּפ
 טינ ךיוא זנוא טָאה יז רעבָא --- ןליוּפ ןיא ןדיא יד ןעמונעגמורַא ןַאד טָאה סָאװ
 ןוא ץרַאװש ןעוועג טייז ןייא ןופ זיא ןצענערג יד ןייגרעבירַא סָאד .ןפלָאהעג
 רעדנַא ןַא ןופ לגנַאמ ןבילוצ ןרָאװעג *טרירעלָאט,; טייז רעטייווצ רעד ןופ

 ןיא ןטקנוּפ-סגנַאגרעביא רעקילדנעצ ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז רימ .געווסיוא
 טימ טנעקַאב ךיז טָאה םירבח עפורג עיירט ַא .גרובנעדלַאװ ןופ טנגעג רעד
 ,ןײא-טכַאנ ןעגנוגנידַאב ערעווש ןיא טריפעגרעבירַא טָאה ןוא ,ןגעוו-ץענערג יד
 ,טקנוּפ-ץענערג ןדעי רעביא ןשטנעמ רעטרעדנוה ןופ ןטרָאּפסנַארט סױא:טכַאנ

 ןוא ץלעק ןופ הביבס רעד ןיא ןלַאפ-דרָאמ ליפ ןוא םָארגָאּפ רעצלעק רעד

 ןיא "החירב , רעד ןופ הפוקת עטייווצ יד טנפעעג ןבָאה (* דנַאל ןצנַאג ןרעביא
 .הכולמ עשיליוּפ עקידנריפ טכַארבעג ךיוא טָאה םָארגָאּפ רעצלעק רעד .,ןלױּפ

 ןפַאשעג ןענעז סָאװ ,ןעגנודניברַאפ יד .זנוא סָאװ הנקסמ רעבלעז רעד וצ רענעמ
 זרערעטנוא רעד ןופ ןוא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ הפוקת רעד ןיא ןרָאװעג
 ןעוועג ןַאד ןענעז סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ יד טימ סָאטעג יד ןופ רעריפנָא יד ןשיווצ
 יז וצ ךיז טָאה ןעמ ןוא ,ןרָאװעג טצונעגסיוא טציא ןענעז ,טכַאמ רעד ייב
 ,דנַאל ןופ ןדיא יד ןופ רָאפסױרַא םעד ןענעדרָאניא ןפלעה ןגעוו טעדנעוועג
 עלעמרָאפ ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע ןוא ,טכורפ טכַארבעג טָאה גנודנעוו יד
 ,גנורעדנַאװסיױוא רעקיזָאד רעד וצ ,עטצענערגַאב ַא ,תמא ,המכסה

 וצ ןזיװעגסױרַא ןבָאה רעריפ-הכולמ יד סָאװ ,ץרא ךרד ןופ גנואיצַאב יד
 ןדנַאטשפױא-ָאטעג יד ןופ רעריפנָא-טּפױה יד ןופ םירבח ענייז ןוא (+** ןקעטנַא

 יד וצ ךיוא יורטוצ ליפ טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ייז זַא ,םעד וצ טכַארבעג טָאה

 טעדרָאמרעד ןענעז ,ןלױּפ ןופ גנואײרפַאב רעד ךָאנ םישדח טכַא עטשרע יד ןיא (*
 ,ןדיא 600 ייב ןרָאװעג

 .ןַאמרעקוצ קחצי (**
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 ןרָאװעג טכיירגרעד זיא 1946 ילוי ןט-20 םעד ןוא ,"החירב, רעד ןופ רעריפנָא

 .ןלוּפ ןופ ןדיא ןופ רָאפסױרַא םעד ןגעוו םכסה רענעבירשעגיטינ ַא
 ןענַאגרָא טכַאמ יד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד

 'דוסב ןרעוװ ןטלַאהעג לָאז טעברַא רעזנוא רַאפ ףליה רעייז (א :ןעוועג ןענעז
 גנוריגער עשיליוּפ יד זַא ,ןזייווַאב םוש ןייק ןרעװ ןבעגעג טינ ןלָאז סע ןוא

 יסורַא ןקיזָאד םוצ ןעוועג םיכסמ טָאה יז זַא ,רעדָא ,םעד ןיא טשימעגניײרַא זיא

 ,רָאפסױרַא םוצ המכסה רעייז ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,עטמַאַאב עקידנריפ יד) רָאפ
 םעד דצמ טפַאשרענגעק רעפרַאש ןוא קורד ןקידנעטש ןרעטנוא ןעוועג ןענעז

 יד ןשיװצ זַא ,םעד רַאפ תוירחא יד ןגָארט רימ (ב ;(םוירעטסינימ-ןרעסיוא

 ,םישזער םעד ןופ טנייפ ,ןקַאלָאּפ ןייק ןעניפעג טינ ךיז ןלָאז עקידנרָאפסױרַא

 ןלעװ רימ זַא ןוא ,עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ןופ רעכערברַאפ ןייק ןוא

 רימ ,ןלױּפ ןופ ןזיוועד ןייק ןרעװ טריפעגסױרַא טינ ןלָאז סע זַא ,ןבעג גנוטכַא
 ,רָאפסױרַא ןטריזינַאגרָא-טינ ,ןלַאגעלמוא ןַא ןקריװנגעקטנַא טפרַאדעג ךיוא ןבָאה

 טימַאב ךיז ןוא ,םיאנת עקיזָאד יד ןעמענוצנָא ןעוועג םיכסמ ןבָאה רימ

 ,ןריפוצסיוא ייז
 ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז ,סולשַאב ןלעיּפיצנירּפ םעד ןעמעננָא ןכָאנ ףכית

 רעד ןופ גנוריפנָא רעד דצמ רבח ַא ןוא ,ןקַאלָאּפ יד דצמ ןרעציפָא ערעכעה ייווצ
 םיטרּפ עלַא ןריזינַאגרָא ןוא ןלעטשטסעפ טפרַאדעג ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,"החירב,

 קעדורג ןוא םינָאלס ,עװָאדָאק ןיא ןטקנוּפ-סגנַאגרעביא יירד .,רָאפסױרַא םעד ןופ
 -סגנַאגרעביא ןַא ןוא ןשטנעמ רַאפ ןטקנוּפ-למַאז יוװ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז
 ןרַאפ גונעג ןעוועג טינ ןענעז ןטקניּפ עקיזָאד יד רעבָא .דנַאלדירפ ןיא טקנופ
 זיא ןרעטנעצ יד ןיא ןוא ,ןטקנוּפ-סגנַאגרעביא עלַא ןיא .םָארטש ןסיורג
 ןכעלטרָאװטנַארַאפ ַא טימ גנודניברַאפ עלעיציפָא-בלַאה ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא

 ַא ןוא רעטכעווץענערג יד ןופ רוטנַאדנעמָאק רעד ןופ ןעמָאנ ןיא רעציפָא
 "עג ןבָאה ייז ,טסניד:ריּפשסיוא ןופ ןעמָאנ ןיא רעציפָא רעכעלטרָאװטנַארַאפ
 סָאװ ,שדוח ןייא טָאטשנָא .טעברַא רעזנוא ןרילָארטנָאק ןוא זנוא ןפלעה טפרַאד

 ןפוא ַאזַא ףיוא טעברַאעג רימ ןבָאה ,זנוא רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב הליחתכל זיא
 ַא 18,000 זיב ּפָארַא קידהגרדהב ןענעז ןלָאצ יד ,תמא .רָאי ץנַאג ַא וצ בורק
 טפלעה רעד ןיא ,טעברַא רעד ןופ ףוס םוצ ןוא ,12,000 -- וצ םעדכָאנ ןוא שדוח
 א ןָאזרעּפ 6,000 םורַא רָאנ ךעלטינשכרוד טריפעגסורַא רימ ןבָאה ,1947 ןופ
 ,גנורינַאלּפ עטוג ַא טגנַאלרַאפ טָאה טייצ רעד ןיא טעברַא יד ךיוא רעבָא .שדוח

 ןוא עשיגרענע ןַא ןוא ןטנַאדנעמָאק-ץענערג יד טימ ןעגנואיצַאב יד ןיא טקַאט
 ,רעטעברַאטימ וויטקַא םעד ןופ טעברַא ענעבעגעגרעביא

 קיליײװטיײצ ןעמענפיוא טנעקעג ןבָאה סָאװ ,סעדייבעג טגרָאזרַאפ ןבָאה רימ
 ףליה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה *טניָאשזד, רעד ךיוא ,עקידנרָאפסיױרַא 0
 ןַא וצ ףליה ןייק ןבעג טנעקעג טינ טָאה רע םורָאװ) גנולטימרַאפ רעזנוא ךרוד

 יד ןיא ןטעטימָאק ענעדישרַאפ יד ,(לַאגעל ןצנַאגניא ןעוועג טינ זיא סָאװ ,טעברַא
 ,ןטקנוּפ ערעזנוא ןיא ,רימ ןוא ,ןכיק טלעטשעגפיוא ןבָאה ,געוו ןפיוא ךעלטעטש

 ,עקנַארק רַאפ טגרָאזעג רימ ןבָאה סרעדנוזַאב ,זייּפש-בָאגוצ ןבעגעג ןבָאה
 .ןעיורפ ערעגנַאװש ןוא רעדניק
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 ןופ ןהעׂש עירפ יד ןיא ןרעוו טריפעגרעבירַא ןגעלפ ןטרָאּפסנַארט ערעזנוא
 ןדעי רַאפ ןצענערג יד ןסָאלשעג רעטילימ סָאד טָאה ןהעש ענעי ןיא .ןגרָאמירפ
 -נוא רעסיוא ,ןטרָאּפסַאּפ ערעדנַא ןוא ןטנעמוקָאד טימ ןענָאזרעּפ ןופ רעפסנַארט
 ,ןסיוו ןוא ןעז לָאז רעצעמע זַא ,טלָאװעג טינ ןבָאה ןקַאלָאּפ יד םורָאװ ,עקירעז
 תויה .ןצענערג יד ףיוא גנַאגרעבירַא ?רעלעיציּפָא-טינע ַא טריטסיזקע סע זַא
 ךיז רימ ןבָאה ןענַאב ןעגניד ןופ תואצוה יד ןגָארט טנעקעג טינ ןבָאה רימ
 ,סקָארט-אשמ עקידנעטשטסבלעז טפַאשעגנייא

 טגעלפ ןשטנעמ ןופ טרָאּפסנַארט ןייא זַא ,ןפָארטעג טָאה לָאמ ןייא טינ
 עיינ ץענערג רעד וצ ןעמוקנָא ןגעלפ ןלױּפ ןופ ,ןטייווצ ןפיוא ןייגפיורַא;
 ,עקינעי יד טימ טקיטפעשַאב ןעוועג ךָאנ ןענעז רימ תעב ,ןשטנעמ רעטרעדנוה
 ןריפוצרעבירַא ןזיװַאב טינ ןבָאה רימ ןעמעוו ןוא ייז רַאפ ןעמוקעג ןענעז סָאװ
 ןשטנעמ טימ רעזייה יד ןקַאּפוצנָא ןעגנואווצעג ןעוועג ,ָאזלַא ,ןענעז רימ .רעטייוו
 ןיא ייז ןטלַאה וליפַא זייוונטייצ ןוא טייקכעלגעמ-םענפיוא רעייז רעביא טייוו
 ןעוועג ןעגנוגנידַאב עשיטַאמילק עקיטרָאד יד ןיא זיא סָאװ ,ךַאז ַא --- ןסיורד
 ,ךעלרעױדַאב רעייז ןוא רעווש רעייז

 יד ,רעדנעלגנע יד ןופ קורד ןבילוצ ןטייקירעװש ךיוא טַאהעג ןבָאה רימ
 ,גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג ןענעז רימ ןעמעוו טימ ,טכַאמ רעד ןופ ןשטנעמ
 רעשיטירב רעד דצמ קורד ןשיטילָאּפ ןקרַאטש ַא ןגעוו טלייצרעד זנוא ןבָאה
 עקירעדינ רעמ ףיוא ץנעוורעטניא ןַא ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןעגנודלעמ ,גנוריגער
 רעד ןופ ןלַארענעג ךיוא טרינעוורעטניא ןבָאה סע ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג .ןעלּפַאטש
 -רָא עשיטסינויצ-יטנַא ערעדנַא ןוא "דנובא רעד .ײמרַא-עיצַאּפוקָא רעשיטירב
 זיא סע ןוא ,טעברַא-סגנובָארגרעטנוא רעייז טצעזעגרָאפ ךיוא ןבָאה סעיצַאזינַאג
 רימ ןעוו ,עגַאל רעזנוא ןעוועג זיא סע קירעיורט יװ ןלעטשוצרָאפ טכייל ךיז
 ידכ ,טניירפ עשידיא:טינ ןופ ףליה ךָאנ ןדנעוו וצ ךיז ןעגנואווצעג ןעוועג ןענעז
 רעדָא ןטסידנוב --- ןדיא ןופ סעגירטניא ןוא רענעלּפ עזייב יד ןכַאמ וצ טשינוצ
 ,ןטסינומָאק

 סָאװ ,ןדיא לָאצ יד .ןזָאלּפָא ןבױהעגנָא גנונַאּפש יד טָאה 1947 גנַאפנָא
 ןבָאה 150,000 יוװ םעדכָאנ ,טרענעלקרַאפ ךיז טָאה ,ןלױּפ ןיא ןבילברַאפ ןענעז
 ערעווש ןגעוו תועידי ןעמוקעג ןענעז ךיירטסע ןיא ןרעגַאל יד ןופ .ןזָאלרַאפ יז
 ןעוועג טרָאד ןענעז ןרעגַאל יד ,תמאב ןוא .טרָאד ןשרעה סָאװ ןעגנוגנידַאב
 טפלעה רעטשרע רעד ןיא םורָאװ ,טסערּפעגפיונוצ ןוא טקַאּפעגנָא ,לופ טציא
 ןופ החירב-רעגנוה יד ךיוא ןיהַא ןעמָארטש ןביוהעגנָא טָאה --- 1947 רָאי ןופ
 .עינעמור

 ערעווש יד טרעדלישעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןבירטעגרעביא ןבָאה רענגעק ערעזנוא
 יד ןיא טשרעה סָאװ ,רעגנוה ַא ןגעוו טלייצרעד ןבָאה ייז .ךיירטסע ןיא םיאנת
 יד טקידלושַאב ןבָאה ייז .ןגיל רעניימעג ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא -- ןרעגַאל

 ןיא ,גנוקיסעלכַאנרַאפ ןיא ,םיטילּפ יד טימ לּפטמ ךיז ןענעז סָאװ ,ןטלַאטשנַא
 ,סנגיל ערעדנַא ךיוא טײרּפשרַאפ ןבָאה ןוא םיטילּפ יד רַאפ גרָאז ןופ לגנַאמ
 -קירוצ ךיז ןבָאה ןדיא סָאװ ,ןלַאפ יד טרעמרַאפ ךיוא ךיז ןבָאה געט ענעי ןיא
 עשילוּפ ןופ טרָאּפסנַארט םעניא טעבנגעגניײרַא ךיז ןבָאה ייז .ןלױּפ ןייק טרעקעג
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 ןייק קירוצ םיא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגנָא ןענעז ןוא ךיירטסע ןיא ןטנַאירטַאּפער
 טדערעגסיוא ייז ןבָאה ,םירבח ערעייז רַאפ ךיז ןקיטכערַאב וצ ידכ .ןלױּפ
 -רַאפ ןעוועג ןענעז עקידנרעקקירוצ יד ןופ בור רעד .תודסומ יד ףיוא סטכעלש
 רעטנוא קירוצ ןוא ןיהַא ןרָאפעג ןענעז סָאװ ןטנַאלוקעּפס ןטרָאס ענעדיש
 ךיז ןבָאה ןוא -- ןעמָאנ ןוא ןעזסיוא םעד קידנרעדנע ,ןדיירסיוא ענעדישרַאפ
 טַאהעג רימ ןבָאה ,ייז ןגעק טפמעקעג ןבָאה רימ םגה ,לגומש טימ טקיטפעשַאב
 ןייק ייז ןגעק ןעמעננָא טנעקעג טינ ןבָאה רימ .גלָאפרעד םעניילק ַא ייברעד

 -- ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה רימ םורָאװ ,ןעלטימ עכעלטכירעג רעדָא עכעלצעזעג

 ןגעק טעברַא רעד ןיא יײצילָאּפ עדמערט ןעיצנײרַא ןופ --- ןייז טינ לָאז'ס סָאװ
 ןוא ,קירוצ ןוא ןיהַא ךיז ןּפעלש ןטימ טקידניזעג ןבָאה ייז ןעוו וליפַא ,ןדיא
 רעדָא רסומ ןקידערּפ סָאד ,הערל "החירב; רעד ןופ ןגעוו יד טצונעגסיוא ןבָאה
 ןעוו רָאנ ןוא ;זָאלצונ ןעוועג ןלַאפ בור'ס ןיא ןענעז גנוגייצרעביא ןופ ןוואורּפ
 טכיירגרעד רימ ןבָאה ,חוכ רעדָא ןעגנואָארד טימ ייז ןגעק טצונַאב ךיז ןבָאה רימ
 ,ןטַאטלוװער עטסנרע

 רימ ןעוו ,םישדח עטצעל יד ןיא רקיעב ןוא ,טייצ רעד ןופ גנַאג ןטימ רעבָא
 ןרָאװעג טלעטשעג רימ ןענעז ,םילושכמ עלַא ןעמוקעגייב ,טנייש סע יװ ,ןענעז

 לָאצ יד טָאה ,ןטייקיטעט ערעזנוא ץָארט .תורצ עיינ ןוא ןעמעלבָארּפ עיינ רַאפ
 טלעטשעג טָאה ןוא ,רעטרעדנוה טכיירגרעד ,ןימ םעד ןופ *עקידנפיולטנַא, יד ןופ

 רַאפ ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענעז םישעמ ערעייז ,עיצקַא-האיצי רעזנוא הנכס ןיא
 טניירפ ערעזנוא .סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ-יטנַא יד ךרוד עדנַאגַאּפָארּפ-רקש ַא
 ןענעז ץענערג רעד ףיוא ןעגנורעטכיילרַאפ יד זַא ,טהנעטעג זנוא וצ ןבָאה
 .עדנַאבַארטנָאק רַאפ טשינ ןוא עבַאגפיוא רעטמיטשַאב ַא רַאפ ןרָאװעג ןבעגעג
 יד :ןפורעגנָא ייז ןבָאה םירבח ערעזנוא יו רעדָא) "עקידנפױלטנַא, עקיזָאד יד
 זייוונטייצ ,ןרָאצ ןוא ןויזב ,ןטייקירעוװש טפַאשרַאפ זנוא ןבָאה (*ןטסיטושַארַאּפ ,
 -ַארַאּפפ עכעלטסירק ןענעבנגניירַא םיטילּפ יד ןופ תורוש יד ןשיווצ ךיז ןגעלפ

 -סיוא ,ןלױּפ ןזָאלרַאפ וצ טכוזעג ןבָאה סָאװ ,לארשי-יאנוש וליפַא ןוא ?ןטסיטוש
 .ןגעו ערעזנוא קידנצונ

 ןגָארט סָאװ ,ןדיא יו טלעטשרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ייז ןשיווצ ןעוועג
 ,םיטילּפ יד ןשיװצ ןעמוקעגניירַא ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ; "ןטק תילט;, ַא
 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ; דרָאב עסיורג ַא לעיצעּפס ןסקַאװנָא ךיז ןזָאל ןכָאנ
 עקידנדער-שידיא -- ןעוועג ;בירעמ ןוא החנמ ,תירחש ןענעװַאד ףיוא ןעוועג דיּפקמ
 ןעו ,ןלַאפ ןעוועג .עיצידַארט רעשידיא רעד ןופ םיטרּפ יד ןיא םיאיקב ןוא
 ןוא ,םינתח ערעייז יו "םיצקש; ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה ךעלדיימ עשידיא
 םירבח ערעזנוא ,ךיז ןלעטשרַאפ וצ תולובחת ענעדישרַאפ ךָאנ ןוא ; ךוּפיהל ךיוא
 ןבָאה ייז ןוא -- עטלעטשרַאפ עקיזָאד יד-טָא ןקעדטנַא וצ בור'ס ןעגנולעג זיא
 ןלַאפ רעבָא ןעװעג .טכַאמ-ץענערג רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ייז
 ,עיכעשט ןייק ץענערג יד ןײגוצרעבירַא ןזיוװַאב ןבָאה רעלדניווש עקיזָאד יד ןעוו
 טשרע טנַאקַאב ןרָאװעג זנוא זיא ךַאז יד ןוא ,תומוקמ ערעדנַא ןוא ךיירטסע
 רעד ףיוא םירבח ערעזנוא םעד ןגעוו ןייז עידומ רימ ןגעלפ ףכית .םעד ךָאנ
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 טּפַאכעג ןבָאה רימ .,"עטלגומשעגניירַאק יד ןּפַאכ ןגעלפ ייז ןוא ,טייז רעטייווצ
 ,טולב שידיא ןסיגרַאפ ןיא טנַאה ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעכערברַאפ ךיוא

 ןבָאה סָאװ ,תועידי יד טיול ןוא ,טרענעלקרַאפ ךיז טָאה האיציזןסָאמ יד ןעוו
 עטכַאמרַאפ; יד רַאפ ףוס רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה ,טעבנגעגניירַא זנוא וצ ךיז
 טייקיטעט רעזנוא טלעטשעגרעביא רימ ןבָאה ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ "ןגיוא
 -רעדניק יד .'ב הילע רַאפ טנגוי ןוא רעדניק ,םיצולח ןריפסיורַא ףיוא רקיעב

 .ענעסקַאװרעד רעטרעדנוה ךיוא ךיז ךָאנ ןגיוצעג ןבָאה ןטרָאּפסנַארט-טנגוי ןוא

 ערעזנוא ןעוועג ןענעז עצרַאװש-בלַאה רעדָא עצרַאװש זיולב טינ רעבָא
 סעזיוו עשיטנעטיוא טנזיוט סקעז תושר רעזנוא ןיא טַאהעג ןבָאה רימ .סעיצקַא
 ןענעז רימ עכלעוו ךרוד ,"סעמריפ, ערעדנַא ןוא *סַאיה, ,?סנעטסיסַא; רעד ןופ
 עיכעשט ,עילַאטיא ,עיגלעב ןייק ןעוועג ןענעז סעזיוו יד .ןרָאװעג טציטשעג
 ךרוד .ךיירקנַארפ ןייק --- 4500 ייב -- טייהרעמ רעד ןיא רעבָא ,עיווילָאב ןוא
 תואיצמה רקי ַא ,טרָאּפסַאּפ ַא ןעמוקַאב טנעקעג ןעמ טָאה סעזיוו עקיזָאד יד
 ןה --- ףליה ַא ןעוועג זנוא רַאפ ןענעז סעזיוו ערשכ עקיזָאד יד .געט ענעי ןיא
 ןלַאפ עקידנעגנירד רַאפ ןה ןוא טייקיטעט רעזנוא ןיא סקירט ענעדישרַאפ רַאפ
 ןעלטימ יד טימ ןריפרעבירַא טנעקעג טינ טָאה'מ סָאװ ,ןשטנעמ ןריפסיורַא ןופ
 טצונעגסיוא רימ ןבָאה טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ."החירב;, רעד ןופ
 רעייז ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד םורָאװ ,"סעזיווע יד ןופ טפלעה ַא ןופ רעקינייװ
 ןייק ןעזעג טינ ןבָאה ןײלַא רימ ןוא ,ןטרָאּפסַאּפ ןבעגסױרַא סָאד טרעװשַאב
 רַאפ קיטיונ ןענעז סָאװ ,ןעגנוגנערטשנָא עקיטיונ יד ןכַאמ וצ סערעטניא ןסיורג
 ןיא םערָא רעבָא ,עלַאגעל ַא ,תמא -- טייקיטעט רעד-טָא ןופ החלצה רעד

 ,ןטַאטלוזער
 רעד ןופ השרּפ יד ןעװעג זיא לטיּפַאק טריצילּפמָאק ןוא ךייר-םישעמ ַא

 ,טיבעג-עיצַאּפוקָא ןשיטעװָאס ןיא דנַאלשטייד ןוא ןליוּפ ןשיוצ ץענערג-ברעמ
 ,תולּפמ קינייװ טינ ןטילעג ךיוא רעבָא ,גלָאפרעד ליפ טַאהעג טרָאד ןבָאה רימ
 קילדנעצ ריפ וצ בורק געוו ריא ףיוא טריפעגכרודַא רימ ןבָאה םעד ץָארט

 ,ןשטנעמ טנזיוט
 ןרַאפ םישדח עקינייא ,ןלױּפ ןיא ןטעטיװיטקַא ערעזנוא ןופ סולש םייב

 סָאװ ,ןדיא 50,000 ייב ןבילבעג ןלױּפ ןיא ןענעז ,לארשי תנידמ ןופ ןײטשטנַא
 רעייז טגיײלעגּפָא ןוא ןדעררעביא טזָאלעג ךיז ,ןטלַאהרַאפ טרָאד ךיז ןבָאה
 ןוא ןעמונעגסױרַא ןענעז סָאװ ,טנזיױט טרעדנוה ייווצ םורַא ןגעק ,רָאפסױרַא
 רעייז וצ געוו ןפיוא ,ןלױּפ ןופ ןצענערג יד רעביא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא

 ,דנַאלרעטָאפ

 ןילרעב-ןיטעטש טקנוּפ-"החירב, רעד

 רעביא טניואוועג גירק ןרַאפ ןבָאה סע ואוו ,ןיטעטש טָאטש:ןפַאה רעד ןיא

 ןבילקעגפיונוצ טרָאד ךיז ןבָאה עפָארטסַאטַאק רעד ךָאנ ןוא ןדיא טנזיוט קיסיירד

 רימ ןבָאה -- טנגעגמוא רעד ןופ ןדיא ןוא ןדיא עקיטרָאד טנזיוט ףניפ ייב

 ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ ,טקנוּפ-?החירב; ַא 1945 רעבמעווָאנ ןיא טלעטשעגפיוא
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 ןופ םירבח ןופ ןטסערַא עטפָא יד ץָארט .ןטקנוּפ עטסקיטכיוו עמַאס ערעזנוא
 -עגנָא ָאד זיא ,ײמרַא-עיצַאּפוקָא רעשיסור רעד ןופ ןטַאדלָאס ךרוד "החירב, רעד
 -סנַארט ןופ םינימ ענעדישרַאפ ןופ ףליה רעד טימ .טייקיטעט עסיורג ַא ןעגנַאג
 םעד טימ ןוא ,ךעלפיש-רעשיפ ןוא סעװטַארט ,ןפיש ,סָאטױא-טסַאל :טרָאּפ
 -רעבירַא ָאד רימ ןבָאה -- סופוצ ;:לטימ ןטוואורּפעגסיוא ןוא םענעמונעגנָא
 ,ןדיא טנזיוט 40-25 ייב טריפעג

 רעקיזָאד רעד ףיוא ךייר:םישעמ ןעװעג ןענעז 1946 ןוא 1945 ןרָאי יד
 רעקיזָאד רעד ףיוא טייקיטעט ַא ןרָאװעג טריפעג זיא םעד ךָאנ ךיוא .ץענערג
 עניילק זיולב .,רעכעלעמַאּפ ַא רעייז ןעוועג זיא ָאּפמעט רעד רעבָא ,ץענערג
 ןוא ןטייקירעװש ליפ טימ --- ייז ךיוא ןוא ,ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה ןעמָארטש
 .תונכס

 ןעגנוגעווַאב עשיצולח ןופ םירבח ןעמונעגמורַא טָאה טייהנייא-"החירב, יד
 רעד ןופ ןשטנעמ טעברַא יד טרָאד ןבָאה ןביוהעגנָא .רענַאזיטרַאּפ ענעזעוועג ןוא
 ןענעז ןוא ,תולג ןיא קעווצ םעד רַאפ ןרָאװעג ןזָאלעגרעביא ןענעז סָאװ ,עדַאגירב
 ידכ .רענַאזיטרַאּפ ןוא ןעגנוגעווַאב יד ןופ םירבח ךרוד ןרָאװעג ןפלָאהעגסױרַא
 ןרָאטַאנידרָאָאק יד ןגעלפ ,ןריאורטסניא ריא ןוא טעברַא יד ןכעלטייהנייארַאפ וצ
 רעד רעביא לָאמטּפָא ןיײגרעבירַא טייז רעשטייד רעד ףיוא ןטקנוּפ יד ןופ
 ןופ ןסורג ןוא טרָאװ-סגנוקיטומרעד ַא ןעגנערב ןגעלפ ןוא ץענערג רעשילױּפ
 ,םיטילּפ ןוא רעוט יד וצ י"א

 ןיטעטש ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא 1946 ינויייַאמ םישדח יד ןיא
 ןייז ,"עטלצרָאװעגסיױא יד ןופ עיצַאירטַאּפער רעד רַאפ טמַא-סגנוריגער רעד;

 ןענעז סָאװ ,רעקלעפ ערעדנַא ןוא ןשטייד יד ןריפוצרעכירַא ןעוועג זיא עבַאגפיוא
 יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .רעדנעלסטרובעג ערעייז וצ ,ןליוּפ ןיא ןבילברַאפ ךָאנ

 ,םירבח ערעזנוא זַא ןוא טמַא ןקיזָאד ןפיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג ןיוש טָאה "החירב;
 ,ןלוּפ ןופ ןדיא ןריפסיורַא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ,טעברַאעג טרָאד ןבָאה סָאװ
 ןטרָאּפסנַארט וצ טכיירגרעד רימ ןבָאה געוו ןקיזָאד ןפיוא ,"ןשטייד, סלַא ןייז געמ
 ,לָאמַא טימ ןָאזרעּפ טנזיוט ןופ

 הנכס רעד ץוח ַא ,ןטייקירעװש עטסנרע טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא געוו רעד
 רעדָא ,טיירג סיורָאפ ןופ ןעוועג ןענעז םירבח ערעזנוא עכלעוו וצ ,ןטסערַא ןופ
 .רעמ יד ,לָאמ ןייא טינ ןפָארטעג טָאה סָאװ ךַאז ַא ,סָאטיױא ןופ עיצַאקסיפנָאק יד
 םירבח ערעזנוא ןעוו ,לַאפ ןיא זַא ,ןעמ טוט סָאװ : ןעוועג זיא הגאד עטנענַאמרעּפ
 ןופ ןגעװ יד ןרעוו ןסָאלשעג ןוא טקעדטנַא טינ ןלָאז ,ןרעװ טּפַאכעג ןלעוו
 ןעוועג טינ זיא ץענערג רעקיזָאד רעד רעביא ריפרעבירַא רעד .טעברַא רעזנוא
 ץענערג רעד רעביא ריפרעבירַא רעד -- ?ףױלטנַא ןוא גָאלש; ןופ הניחב רעד ןיא
 רעד תויה ,עיצקַא ערעגנעל ַא רָאנ -- טקנוּפ-סגנַאגסױא םוצ רעקקירוצ ןוא
 ,רעטעמָאליק 15713 ייב ןעוועג זיא ץענערג רעד וצ זיב טקנוּפ רעזנוא ןופ קחרמ
 !רעטעמָאליק טרעדנוה רעביא -- ןילרעב זיב ץענערג רעד ןופ ןוא

 ןענַאװ זיב ,ןרעזנוא טרָאּפסנַארט ןדעי ןרעלקפיוא טפרַאדעג ןבָאה רימ

 רָאנ ,ןקַאלָאּפ ןייק טינ ןענעז יז זַא ,ןײרַא ּפָאק ןיא ןּפַאלקנײרַא סע טעװ רע
 ביײהנָא ןיא ןליוּפ ןייק ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז סָאװ ,"ןענַאטרעטנוא עשטייד;
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 םעד ןעקנעדעג ןוא ןענרעלנייא ךיז טפרַאדעג טָאה רענייא רעדעי ;גירק ןופ
 טָאה רע ואוו סַאג יד ןוא דנַאלשטייד ןיא *טָאטש-סטרובעג ןייז, ןופ ןעמָאנ
 טפַאהרעלעפ זיא סָאװרַאפ ,ןגערפ ייז טעוו'מ ביוא ןוא .גירק ןרַאפ טניואוועג

 תוחּפשמ עשיסקָאדָאטרָא ןופ רעדניק ןענעז יז זַא ,ןרעפטנע ייז ןלָאז ,שטייד רעייז
 ,םידומיל עכעלטלעוו ןייק טנרעלעג טינ ןבָאה ייז ןוא

 ןטיהוצּפָא ךעלגעממוא זיא עסַאמ ַא ןשיוװצ זַא ,טנַאקַאב גונעג זיא סע
 ןשטנעמ יד ןשיווצ ןלעטשוצנייא ךעלגעממוא ךיוא זיא ױזַא ןוא ,עיצערקסיד

 ךרוד טּפַאכעג ןרעוו ןלעװ ייז ןעוו ,לֵאפ ןיא --- "ןגָאז-תודעג ןכעלטייהנייא ןַא
 ןרָאװעג רימ ןענעז רעבירעד .ןילרעב וצ ןעגנַאגנײרַא יד ןכַאװַאב סָאװ ,ןסור יד
 ןיא ןרָאּפסױרַא ןרַאפ ,םיטילּפ יד לָאמַאכָאנ ןוא לָאמנייא ןענערָאװ וצ ןעגנואווצעג
 טרָאּפסנַארט רעד ןעוו לַאפ ןיא זַא ,געוו ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא ןוא ןײרַא געוו

 ןעמ רָאט ,ןרעדָאפ טעוו (טּפיוה) *קינלַאשטַאנ; רעד ןוא ןטלַאהרַאפ ןרעוו טעװ
 טגעלפ בורל םורָאװ ,"החירב, רעד ןופ םירבח יד ףיוא ןזייוונָא טינ ןפוא םושב
 אפוג םיטילּפ יד רעבָא ,רעריפרעבירַא ןוא ןרָאטקורטסניא יד ןריטסערַא ןעמ
 .ןעײרפַאב ןעמ טגעלפ

 ןופ ףליה רעד טימ םיטילּפ ןריפרעבירַא םייב ,ןעלטימ-סטכיזרָאפ ערעזנוא
 םורָאװ -- קיטיונ טגנידַאבמוא ןעוועג ןענעז ,עיצַאירטַאּפער רענײמעגלַא רעד
 טיבעג ןשיטירב ןיא רקיעב ןעמוקנָא עטקישעג יד ןגעלפ טייז רעטייווצ רעד ףיוא
 -עגסיוא רַאפ טמַא-סגנוריגער, םעד ןיא ךיוא ;רעװָאנַאה רעדָא קעבול ןיא

 רעד ןופ רעדילגטימ סלַא טנידעג רעדנעלגנע ןבָאה ןיטעטש ןיא *עטלצרָאװ
 ןענעז ייז זַא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןוא עיצַאירטַאּפער רַאפ עיִצַאגעלעד רענײמעגלַא
 ,הלּפעה רעד ןופ רעקיטַאּפמיס יד ןשיװצ ןעוועג טנכעררַאפ טינ

 ךייט םעד רעביא ךעלפיש ןוא ןפיש ,סעװטַארט ףיוא געוו רעקיזָאד רעד
 רעד זיב ןיטעטש ןופ ןענָאגַאװ ןיא רעדָא ,ןילרעב-רעדָא לַאנַאק ןזיב רעדָא
 -קעפע רעד ןעוועג זיא --- סוגסיוא ן-םי| ןשיטלַאב ןפיוא קעבול טָאטש-ןפַאה
 ,טצונעגסיוא קידנעטשלופ םיא ןבָאה רימ ןוא ,תושר רעזנוא ןיא געוו רעטסוויט
 עטריפעגרעבירַא לָאצ יד ןוא --- עסיורג ןעוועג בורל ןענעז ןטרָאּפסנַארט יד
 טָאה ןוא תושפנ טרעדנוה יירד-טרעדנוה ייווצ ןופ טלקַאװעג ךיז טָאה ייז ךרוד
 ,טנזיוט וצ וליפַא טכיירגרעד

 ןפיש יד ףיוא ןּפורג ערעזנוא ןוא קיטכיזרָאפ ןעוועג רימ ןענעז הליחתכל

 רעטעּפש ליפ ,ןַאמ טרעדנוה יו רעמ טינ טלייצעג ןבָאה עיצַאירטַאּפער רעד ןופ
 ןפיש יד .ןָאזרעּפ טנזיוט ייווצ זיב ןעגנַאגרעד ןּפורג יד ןופ םענרַאפ רעד זיא
 ַא טעברַאעג טָאה טרָאד .טיבעג ןשיטירב ןיא קעבול ןייק ןעמוקנָא ןגעלפ
 -ָאנַאה ןייק ןשטנעמ יד ןריפרעבירַא טגעלפ סָאװ ,"החירב,, רעד ןופ עיצנַאטס
 געוו ןקיזָאד ןפיוא .טיבעג רענַאקירעמַא ןיא ןרעייב ןוא ןעזלעב-ןעגרעב ,רעוו
 -סױרַא ןענעז ןרעטלע ערעייז סָאװ ,רעדניק ןּפורג ןרָאװעג טקישעג ךיוא ןענעז
 טזיילעגסיוא ןענעז סָאװ רעדניק ךיוא ןוא ,ןגעוו עכעלרעפעג רעמ ףיוא ןרָאפעג

 םוצ ,טרופקנַארפ ןייק ןקיש רימ ןגעלפ ייז .תוחּפשמ עכעלטסירק ןופ ןרָאװעג
 .לארשי ןייק הילע רעייז זיב ,טלַאטשנַא-רעדניק

 ןעוועג זיא עּפורג עצנַאג יד ןוא םעװקַאב ןעוועג זיא ףיש רעד טימ עזייר יד
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 םעװקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ךַאז ַא --- טרָאּפסַאּפ ןוויטקעלָאק ַא טימ טגרָאזרַאפ
 ,עקידנזייר ערעזנוא ןופ ןעמענ יד ןלעטשטסעפ ןוא ןרישזנַארַא םייב

 -לפייווצ ןוא ךעלרעפעג ,רעייט ןעוועג זיא סָאטױא-טסַאל ןיא גנוגעװַאב יד
 ןרָאפעג ןענעז סָאטױא עשירעטילימ עשיטעווָאס .ןטַאטלוזער עריא ןיא טפַאה
 "שטייד ןופ תורוחס ןלוּפ ןייק ןעגנערבניירַא ןגעלפ ,ןיטעטש ןייק ןילרעב ןופ
 טָאה "החירב, רעד ןופ זכרמ רעד .ןילרעב ןייק עטסוּפ ןעמוקקירוצ ןוא דנַאל
 -עּפס יילרעלכ רעבָא תויה .סָאטױא יד טָא ןצונסיוא ןופ טיהעג הליחתכל ךיז
 קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג "החירב, יד טָאה ,טצונַאב ייז טימ ךיז ןבָאה ןטנַאלוק
 ךָאנ טשרע .רָאפרעבירַא ןקיזָאד םעד רעביא ךיוא טכיזפיוא ןַא ןלעטשוצנייא
 -ּפָא ןוא רָאפרעבירַא םעד ןשרעהַאב וצ ןזיװַאב ןעמ טָאה ןעגנואימַאב ערעגנעל
 טלעטשעגפיוא זיא טרָא ןפיוא .ןטסידנַאבַארטנָאק עלענָאיסעּפָארּפ ןופ םיא ןקינייר
 ןופ גנוגעוַאב עטקרַאטשרַאפ יד ןריקסַאמרַאפ וצ ידכ ,ץוביק-הרשכה ַא ןרָאװעג
 ,עקידנרָאפסױרַא יד ןריטרַאוװקוצנייא ידכ ןוא טָאטש ןיא עדמערפ

 ןישַאמ יד .ןָאזרעּפ 40 טימ ָאטױא-טסַאל ַא סיױרַא זיא סיואיגָאט ,ןייא-גָאט
 .תורוחס טריפעג ,טנעמוקָאד:טרָאּפסנַארט ןטיול ,טָאה ןוא טקעדַאב ןעוועג זיא
 ידכ ,ןשטנעמ ערעזנוא ןופ םענייא ןופ ןרָאװעג טײלגַאב זיא טרָאּפסנַארט רעדעי
 "ַאב ךיז ןעמ טָאה ,ןילרעב ןיא עיצנַאטס רעד טימ גנודניברַאפ ַא ןטלַאהוצנייא
 "ער ךעלטקניּפ ןענעז שינעביולרעד רעד ןיא .*דָאק , ןלעיצעּפס ַא טימ טצונ
 .געוו ןיא ןשינעעשעג יד ןוא ןטַאדלָאס יד ןופ גנוריפפיוא יד ןרָאװעג טרירטסיג
 "ןטנעדיצניא; עטריזינעצסניא וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה גנונדרָא עקיזָאד יד
 ןריולרַאפ טעברַא רעד תעב זיא םעלַא םעד ץָארט .טלעג ןסערּפוצסיױא ידכ
 ייוצ ןופ עפורג ַא טײלגַאב טָאה סָאװ ,םירבח ערעזנוא ןופ רענייא ןעגנַאגעג
 טול .,ןדנואוושרַאפ ןענעז ןרוּפש ענייז ןוא ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע : סָאטיױא
 זיא סָאװ ,ןטנַאלוקעּפס יד ןופ םענייא ןופ הריסמ ַא ןעוועג ָאד זיא ,םינמיס עלַא
 טייצ עגנַאל ַא רימ ךיוא ןבָאה ןַאד טייז .זכרמ רעזנוא ךרוד טכוזעג ןרָאװעג
 .געוו ןקיזָאד ןפיוא טעברַא רעזנוא ןצעזרָאפ טנעקעג טינ

 ןרָאװעג טקיטיײזַאב ןענעז סָאװ ,ןשטייד טריפעג ןבָאה ןענַאבנזיא יד ךיוא
 .עיצקַא רעקיזָאד רעד ןיא ?טפיורשעגניירַא, ךיז טָאה "החירב; יד ןוא ,ןליױּפ ןופ
 ןופ לָארטנָאק םעד בילוצ ,טריצילּפמָאק רעמ ןעוועג םינינע יד ןענעז ָאד רעבָא
 בילוצ .סעיצנַאטס-לָארטנָאק ענעדישרַאפ יד ןיא ןעמענ יד ןופ ןוא ןטנעמוקָאד יד
 ןענַאבנזייא יד ףיוא ןרָאפ סָאװ ,ןשטנעמ יד ןגרָאזרַאפ וצ קיטיונ ןעוועג זיא םעד
 .ןדנעטשמוא יד ןכערּפשטנַא ןלָאז סָאװ ןטנעמוקָאד עכעלנעזרעּפ טימ

 ןשיטעװָאס םעד ןופ ץענערג רעד ףיוא ,ץילרעג ,טקנוּפ רעטייווצ רעד
 רעד ןופ עזַאב עטסקידברעמ עמַאס יד ןעוװעג זיא ,דנַאלשטייד ןיא טיבעג
 ןייק טריפעג געוו רעד טָאה טרָאד ןופ ךיוא .ןלױּפ ןופ גנוגעװַאב-רָאפסױרַא
 יד עכלעוו טימ ,ןטנַאלוקעּפס-טלעג טימ טלמיוועג טָאה ָאד ךיוא ןוא ןילרעב

 ןגעלפ סע זַא ןפערט טגעלפ סע .המרח דע ףמַאק ַא טריפעג טָאה "החירב;
 ןכָאװ ףיוא טעברַא יד טרעטנָאלּפרַאפ ןבָאה סָאװ ,"סעקרָאק, ןרעוו ןפַאשעג
 בילוצ ןדרָאמ טריפעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס דצמ ןטָאט-דלַאװג ךיוא ןעוועג

 ןייז וצ עידומ סױרַא זיא סָאװ ,"החירב, רעד ןופ דילגטימ ָא .ןקעווצ-ביור
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 טינ רעמ זיא ,טקנוּפ -ףערט ןגעוו ןוא געוו ןיא רָאפסױרַא ןופ עטַאד רעד ןגעוו
 ,ןעמוקעגקירוצ

 -עגרעבירַא םיא ןענעז ץענערג רעקיזָאד רעד ףיוא ןטייקירעווש יד ץָארט
 ןשיוװצ ןוא ,ןליוּפ ןזָאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןדיא יד ןופ טנעצָארּפ 25 םורַא ןעגנַאג
 ,דנַאלסור ןופ עיצַאירטַאּפער רעד טימ ןעמוקעגקירוצ ןענעז סָאװ רעטנזיוט ליפ ייז
 ,ןירעד ךיוא ןעוועג זיא זנוא רַאפ גנַאגרעביא-ץענערג םעד-טָא ןופ טייקיטכיוו יד
 ,דנַאלשטיײד --- דנַאל -רָאפנײרַא ןטימ טקעריד טצענערגעג ךיז טָאה רע סָאװ
 עיינ ןופ רוטּפ ןעװעג ןענעז ,ךרודַא םיא ךרוד ןענעז סָאװ ,םיטילּפ יד ןוא
 ,וװ .ַא .א ךיירטסע ,עיכעשט ךרוד ןעגנורעדנַאװ

 ענעדישרַאפ ןוא עשרַאװ ,שזדָאל טנידעג ןבָאה האיצי רעד רַאפ סעזַאב סלַא
 טעברַאעג טָאה סָאװ "החירב, רעד וצ טמָארטשעג ןבָאה ןדיא ןענַאװ ןופ ,טעטש
 -עגנָא ןענעז סָאװ רעדניק ליפ .עיצַאזינַאגרָא ןוא םעטסיס ריא טיול ןלױּפ ןיא

 טצעזעגרָאפ ןבָאה ,דנַאלסור ןופ ןטנַאירטַאּפער-ןרעטלע ערעייז טימ ןעמוק
 .ןגעוו ערעזנוא ךרוד ןרעדנַאװ

 זיא סָאװ ,טכירַאב א ןופ גוצסיוא רעקידרעטייו רעד זיא טנַאסערעטניא
 :דָאירעּפ-סטיײקיטעט ןופ ןטימ ןיא ןרָאװעג ןבירשעג

 ןיא ,1945 רעבמעווָאנ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןיטעטש ןיא טקנוּפ רעד
 רעטרע ןעוועג ןענעז סע ואוו ,רעזייה עלעיצעּפס ןענַאטשעג ןענעז תושר רעזנוא
 טעברַאעגסיױא רעירפ זיא סָאװ ,ןַאלּפ םוצ דנכערּפשטנַא ,םילוע 20007-2000 רַאפ
 ןעמוקעגנָא ןענעז ,ןליוּפ ןיא *החירב, רעד ןופ גנוריפנָא רעד ךרוד ןרָאװעג

 ןענַאטשעג ןענעז ןּפורג יד ןופ שארב ,ןלױּפ ןקע עלַא ןופ ןּפורג זנוא וצ
 ןופ ףליה רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה רימ עכלעוו טימ ,עטקיטכעמלופַאב
 טריפעגרעבירַא ןשטנעמ יד ןענעז ,עּפורג יד ןרירטסיגעררַאפ ןכָאנ .,גנוזָאל ַא
 ןענעז ןוא געט יירד טכַארברַאפ ןבָאה ייז ואוו ,ץַאלּפ ןקירעהעג ַא ןיא ןרָאװעג
 ןופ ןסָאנעג ןבָאה רעדניק ןוא ןעיורפ ערעגנַאװש .,רעטייוו ןרָאװעג טקישעג

 םילוע יד ואוו ,ןטקנוּפ"לסילש ייווצ טלעטשעגפיוא ןבָאה רימ .טכער-סגוצרָאפ
 רעד טיול .ןײלַא ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ וצ ,ןעמוקנָא ןכָאנ ,ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא
 ןקיזָאד ןפיוא טקישעג טינ רימ ןבָאה ,טייקמייהעג יד ןטיהוצּפָא ,גנוטכילפרַאפ

 ןדיא עקיטרָא ןייק 1946 טסוגיוא ןטימ ןזיב געוו

 "נָאק רע זיא ,ןקַאלָאּפ יד וצ ןלַאפעגנײרַא זיא ָאטיױא רעד ןעוו לַאפ ןיא

 ןופ חטש ןפיוא .ןרָאװעג טיײרפַאב ןענעז ןשטנעמ יד רעבָא ,ןרָאװעג טריקסיפ

 רערעווש ליפ ןעוועג ןינע רעד זיא דנַאלשטייד ןיא עיצַאּפוקָא רעשיסור רעד

 ןופ ןדניושרַאפ ןטימ ןקידנערַאפ בורל ךיז טגעלפ ןוא ,רעטריצילּפמָאק ןוא

 ,ןשטנעמ יד

 ,שזַאגַאב רעייז ןוא ןשטנעמ 40-35 ןדָאלנָא רימ ןגעלפ סָאטיױא עלַא ףיוא

 ןייז טימ ָאטיױא רעד .טכַאנייב ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןשטנעמ יד ןדָאלרַאפ סָאד

 ןכַאמכרודַא רימ ןגעלפ ץענערג יד .טנווייל טימ ןרָאװעג טקעדַאב זיא גנודָאל

 קחרמ רעד .רעירפ ןרעװ טנדרָאעגניא טגעלפ ןינע רעד יו םעדכָאנ ,טכייל

 טרָאד ןופ רעבָא ,רעטעמָאליק 12 ךרעב ןעוועג זיא ץענערג רעד זיב טקנוּפ ןופ
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 קידנעטש ןגעלפ ָאטיױא םעד .ןילְרעב זיב רעטעמָאליק 120 ךָאנ ןעוועג זיא
 ,"החירב, רעד ןופ רעוט ןטײלגַאב

 טקנוּפ םעד וצ ןדנעוו ךיז ןעמ טגעלפ ,ןילרעב ןייק ןעמוקעגנָא זיא'מ ןעוו
 ייז ןריפרעבירַא ןוא םילוע יד ןעמענפיוא ןגעלפ סָאװ ,םירבח ערעזנוא ןופ
 ךָאנ זיא ָאטױא רעד רעדייא ,עטלצרָאװעגסיױא יד ןופ ןרעגַאל יד וצ רעטייוו
 .קירוצ ןרָאװעג טקישעג

 רימ ןבָאה ,"טייצ ןעניוועג , וצ ןוא קידנעטשלופ ןישַאמ יד ןצונוצסיוא ידכ
 ןפיוא ,ענייש ןיא עיצנַאטסיןַאבנזיא רעד ייב טקנוּפ ַא טעדנירגעג 1946 ינוי ןיא
 ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה טקנוּפ ןופ ןשטנעמ יד .עיצַאּפוקָא רעשיסור רעד ןופ חטש

 ןגעלפ ,ָאטױא ןופ םוקנָא ןטימ ןוא עיצנַאטס-ןַאבנזיא רעד ןופ רעטייל ןטימ
 ןילרעב ןייק ןַאבנייא רעד טימ ףכית ןרעו טריפעגרעבירַא ענעמוקעגנָא יד
 טכַאניב ןעגנערב ןוא ןרָאפקירוצ דלַאב טנעקעג ָאטיוא רעד טָאה םורָא ױזַא
 ענייש ןיא טקנוּפ רעקיזָאד רעד זיא ןכָאװ לָאצ ַא ךָאנ .טרָאּפסנַארט ןטייווצ ַא
 ןיא טקנוּפ םעיינ ַא טריזינַאגרָא דלַאב רימ ןבָאה ןַאד ."טנערבעגּפָא; ןרָאװעג
 ,ןפוא ןבלעז ןפיוא טעברַאעג טָאה סָאװ ,טקנוּפ ַא ,גרעבנעפיירג

 ייוצ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סעװטַארט ןוא ןפיש יד ףיוא ןדָאלנָא סָאד
 טפרַאדעג טָאה טעברַא עקיזָאד יד .ץיליּפ ןיא ןוא ןיטעטש ןיא -- רעטרע
 ןעמונעגפיוא טָאה ףיש עדעי .ליטש ךעלגעמ יו ןוא טכייל ,לענש ןרעוװ ןָאטעג

 .ןשטנעמ ערעזנוא ןופ ייווצ ןופ ןרָאװעג טײלגַאב זיא ןוא םילוע 400 זיב 200 ןופ
 ,ןילרעב-רעדָא לַאנַאק םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז ,רעדָא ןטימ ןרָאפעגּפָא ןענעז סָאװ יד
 { ןשטנעמ יד ןעלמַאזפיונוצ טקנוּפ ןקיטרָא ןופ סָאטיױא יד ןגעלפ ןילרעב ןופ ןוא
 סוגסיוא ןכרוד ןרָאפעגּפָא ןענעז --- ןופצ ןייק ןיטעטש ןופ ןרָאפעג ןענעז סָאװ יד
 ןייק סָאטױא-טסַאל טימ געוװ רעייז טצעזעגרָאפ טרָאד ןופ ןוא ,םלאקנא ןייק

 .ןילרעב
 ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא *עטלצרָאװעגסיױא רַאפ טמַא-סגנוריגער רעד;

 ןופ ןשטייד ןריפרעבירַא ןוא ןטנַארגימע ןעמענפיוא רַאפ גנוריגער רעד ןופ
 עלַא ןיא ןוא ,טייקכעלגעמ יד טצונעגסיוא ןבָאה רימ ,דנַאלשטייד ןייק ןלױּפ
 גנולטימרַאפ רעזנוא טימ טריפעגרעבירַא רימ ןבָאה טעברַא רעד ןופ ןדָאירעּפ
 רעד טימ ןרָאװעג טקישעג ןענעז רעמ ןוא ןָאזרעּפ 1000 ןופ ןטרָאּפסנַארט ,ןדיא
 רעטעברַאטימ ערעזנוא ןופ ייוצ .,(טיבעג רעשיטירב) קעבול ןייק ןַאבנזייא
 ןוא ,טמַא ןופ עטמַאַאב יו ,ןפוא ןקידנעטש ַא ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז

 ,קעבול ןייק טרָאּפסנַארט ןדעי ןטײלגַאב קידנעטש טגעלפ ייז ןופ רענייא

 ,עּפורג יד טיירגעגוצ רימ ןבָאה ,טרָאּפסנַארט ןופ רָאפסױרַא ןרַאפ געט ייווצ
 ןרָאװעג טלײטעצ זיא םילוע עפורג עדעי .ןרָאפסױרַא טפרַאדעג טָאה סָאװ
 טָאה סָאװ ,עּפורג רעד ןופ טּפיױה ןייא טימ ןָאזרעּפ 50 ןופ ןּפורג ערענעלק ןיא
 .ךַארּפש עשטייד יד קידנעטשלופ טשרעהַאב

 טנייה ןופ ,טקנעדעג ,ןדיא; :טרעלקרעד רָאלק טָאה עיצקורטסניא יד
 -רעבירַא גנוריגער עשיצַאנ יד ךייא טָאה 1928 רָאי ןיא .ןדיא עשטייד ריא טנעז
 ןוא דנַאלשטיײד ןשיוװצ המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םייב ,ןליױּפ ןייק טריפעג
 -קעװַא לייט ַא זיא טרָאד ןופ .ןלוּפ-חרזמ ןיא ןענופעג ךיז ריא טָאה ,דנַאלסור
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 ןטנעמוקָאד עשירַא טימ טרָא ןפיוא ןבילבעג זיא לייט ַא ,דנַאלסור ןייק ןרָאפעג
 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג סנ ךרדב זיא לייט ַא ןוא
 ןרָאפ וצ טייקכעלגעמ ַא טציא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב ךייא זיא סע
 ,רעזייה ןוא ןגעמרַאפ טרָאד ןזָאלרַאפ טָאה ריא יו םעדכָאנ ןוא ,דנַאלשטייד ןייק
 רעשזדָאל ןיא טרירטסיגעררַאפ ךיז טָאה ריא .ןרָאפוצקירוצ ןסָאלשַאב ריא טָאה

 ריא טָאה טרָאד ןוא ,עטלצרָאװעגסױא רַאפ טמַא-סגנוריגער םעד ןופ גייווצ

 -עטש ןייק טריפעגרעבירַא ךייא טָאה'מ .ןדיא עשטייד ןופ ןטנעמוקָאד ןעמוקַאב
 שטייד ןדער ףרַאד ךייא ןופ רעדעי .דנַאלשטייד ןייק ךייא ןקיש וצ ידכ ,ןיט
 -רעד ,טייקירעװש ַא ןעשעג טעװ סע ביוא .שידיא "ןשירעמשטייד, ַא רעדָא
 רעטנַאקַאבמוא ןַא ןבעגעג ךייא טָאה ןטנעמוקָאד יד ןוא ,טינ זנוא ריא טנעק
 ןרעדליש ןוא םינמיס-סגנונעקרעד ןבעגנָא וליפַא טנעק ריא ,שזדָאל ןופ ןַאמ

 יףעזסיוא ןייז
 ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ .עיצַאגעלעד עשילגנע יד טָאה ןלַאפ ייר ַא ןיא

 יו םעדכָאנ  .עּפורג רעד ןופ ןשטנעמ קילדנעצ ַא ןשרָאפסױא טוואורּפעג ,טרָא
 רעד טָאה ,סעיצקורטסניא ערעזנוא טיול ,ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז תובושת יד
 "נָא טגעלפ עּפורג יד .*גנונדרָא ןיא זיא ץלַא; זַא ,ןסָאלשַאב רָאיַאמ רעשילגנע
 םירבח טרַאװעג ןבָאה טרָאד ,קעבול טָאטש רעד וצ ןַאבנזייא רעד טימ ןעמוק
 ןקיש ןוא עפורג יד ןעמענוצפיוא ידכ ,רעװָאנַאה-טקנוּפ םעד ןופ *החירב. רעד ןופ

 ,רעטייוו ןשטנעמ יד

 דנַאלשטייד ןוא ןלױּפ ןשיווצ ןטקנוּפ-ריפרעביא

 ןלױּפ ןשיוװצ טקנוּפ-ריפרעבירַא ןַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא 1946 ביײהנָא
 ,ןייג ליפ ץוח םורָאװ ,ערעווש ןעוועג ןענעז טרָאד ןעגנוגנידַאב יד ,דנַאלשטייד ןוא
 טינ ןַאד ןענעז סע תויה .אסאינ ךייט םעד ןרָאפרעבירַא טפרַאדעג ךָאנ ןעמ טָאה
 -סיוא ןעגנואווצעג ןעוועג רימ ןענעז ,ןצענערג ליפ טסניד רצזנוא וצ ןענַאטשעג
 ךעלפיש-עמוג ייווצ ןעמוקַאב ןבָאה רימ .ץענערג ערעווש יד-טָא ךיוא ןצונוצ
 -סַאמ ןסיורג ןיא טינ טעברַא רעזנוא ןָאטעג רימ ןבָאה *טָאלּפ, םעד-טָא טימ ןוא
 ,טנגוי ןוא םיצולח טריפעגרעבירַא ָאד רימ ןבָאה רקיעב .בַאטש

 ןוא ץענערג רעקיזָאד רעד ףיוא טעברַאעג רימ ןבָאה םישדח עכעלטע זיולב
 רעבָא .ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ריא ךרוד ןריפוצרעבירַא ןזיוװַאב ןבָאה רימ
 טריטסערַא ןוא טּפַאכעג ןענעז םירבח ערעזנוא ןוא ןלַאפעגכרוד רימ ןענעז ףוס םוצ
 .םישדח לָאצ ַא הסיפת ןיא טריטסערַא ןסעזעג ןענעז ןוא ןרָאװעג

 ָאד ךיוא ןבָאה ,ץענערג רעדעי ףיוא יװ טקנוּפ :ַאזַא ןעוועג זיא השעמ יד
 זיא .ןדיא-טינ ןוא ןדיא ,ןטסידנַאבָארטנָאק ןוא סרעלגומש ענעדישרַאפ טעברַאעג
 יצ ,רעציפָא-ײצילָאּפ ַא טעגרהרעד ןבָאה ןטסידנַאבַארטנָאק יד זַא ,לַאפ ַא ןעשעג
 םיא טימ ןעמוקעגכרודַא טינ ןענעז ייז לייוו רעדָא ,טגלָאפעגכָאנ ייז טָאה רע לייוו
 ךיז ןבָאה סע ןוא הביבס יד טמערוטשעגפיוא טָאה עטכישעג יד .זײרּפ ןבילוצ
 רעבָא ,ןפָאלטנַא ןענעז ןטסידנַאבַארטנָאק יד ,ןטסערַא ןוא סעיזיווער ןביוהעגנָא
 ןוא ,םירבח טריטסערָא טָאה'מ סָאװ קילגמוא רערעווש ָא ןפָארטעג טָאה זנוא
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 ןרָאװעג טנפעעג טינ רעמ ןיוש זיא סָאװ ,ץענערג יד ןסָאלשעג טַאהעג רעמ ךָאנ

 ןעוו ,ץענערג רעד ףיוא טעברַא רעד ןופ ןטייקיניילק יד ןופ ענייא ,בגא ןוא

 : ןפָא ןעוועג זיא יז
 םיטילּפ עּפורג ַא טימ ןָארטעג ךיז רימ ןבָאה *ןרָאפּפָא, יד ןופ םענייא ייב

 טָאה רע רעכלעוו טימ ,הרות-רפס ַא טימ םימשדארי ַא דיא ַא --- יז ןשיווצ ןוא
 ןריפרעבירַא םיא לָאז'מ טרעדָאפעג טָאה רע .עגר ַא ףיוא וליפַא טדיישעג טינ ךיז

 ."ףוס םי תעירק, ןימ ַא זיא סָאד זַא ,טביולג רע זַא ,קידנרעלקרעד ,לפיש ַא ןיא

 רע ןעוו ךייט םעד םיא טימ ןטינשעגכרודַא ןוא השקב ןייז טליפרעד ןבָאה רימ
 "יטש טגָאזעג ןוא תוקבד טימ ןעוועג ללּפתמ ,עקירעביא יד טימ ןעמַאזוצ ,טָאה
 ...*םיה תריש; ןופ ןטנעמגַארפ טייהרעל

 עיצַאּפוקָא רעשיסור רעד ןופ םיחטש יד ןופ "החירב, יד

 וצ ןרעוו וצ טנכעררַאפ הכוז ןענעז טנגעגמוא ריא ןוא ענווָאר טָאטש יד ...

 גנוגעװַאב עקיזָאד יד םורָאװ ,"החירבק רעד ןופ ?תישארב; רעד ןופ ןטקנוּפ יד

 רעסיורג רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד רַאפ רָאי ַא םורַא קיטעט ןרָאװעג טרָאד זיא

 ,טכַאמ עשיצַאנ יד ןרָאװעג טרעטעמשעצ זיא'ס רעדייא ,החירב
 ףליה רעוװויטקַא רעד טימ ןבָאה ײמרַא רעטיור רעד ןופ תוחוכ ערעלוגער יד

 ענוװָאר טרעבָארעד ,ןַאמ טנזיוט ייווצ ךרעב ןופ גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ַא ןוס

 רעביא ןעוועג ןענעז רענַאזיטרַאּפ עקיזָאד יד ןשיוצ ,1944 רַאורבעפ בײהנָא ןיא

 ןפמַאק יד וצ החמש טימ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,רעפמעק עשידיא טרעדנוה ףניפ

 גנורעטעמשעצ רעייז ןיא סיורג ןעוועג זיא לײטנָא רעייז ןוא --- סיצַאנ יד טימ
 עשיאָארעה ןוא סעיצקַא רַאפ טנכייצעגסיוא ןרָאװעג ןענעז ןדיא ליפ ,הלּפמ ןוא
 םעט םעד טכוזרַאפ ןבָאה ייז : רעקיטכיוו ךָאנ זיא'ס סָאװ רעבָא .גירק ןיא ןטַאט
 .טעברַא-המקנ רעייז ןיא גנוקידירפַאב ןופ

 -לעפַאב עשידיא ַא טַאהעג ןברוח ןרַאפ טָאה סָאװ ,ענווָאר טָאטש רעד ןיא

 ןוא טרעדנוה ייב טלמַאזעגפיונוצ טציא ךיז ןבָאה ,תושפנ טנזיוט 20 ןופ גנורעק

 עכעלטע ךיוא יװ ןשינעטלעהַאב ערעדנַא ןוא סרעקנוב יד ןופ ,ןָאזרעּפ קיצפופ
 עטשלעפעג ערעייז ןפרָאװרַאפ זייווכעלסיב ןבָאה סָאװ ,עטעװעטַארעג קילדנעצ
 .ןעמענ עתמא ערעייז טימ ךיז ןפורנָא ךירוצ ןביוהעגנָא ןוא ןטנעמוקָאד

 ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד .קילגמוא ןופ טקירדרעד רעווש ןעוועג ןענעז עלַא

 ןיא ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןעוועג ןענעז ,טעכושטעגסיוא ךיז ןוא טכַאװרעד
 ןפָארטעג טָאה סָאװ קילגמוא םעניא טסיירט ַא ןענופעג סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק רעייז
 ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עּפורג רעד ןיא .תוחּפשמ ערעייז ןוא יז
 טגיילעג ןבָאה סָאװ ,רעוט עּפורג ַא ןענופעג ךיז טָאה ,ןעגנוגעוװַאב עשיצולח
 סָאװ ןדיא ןכוז ןביױהעגנָא ןבָאה ןוא ,"גנוטער, יד ןריזינַאגרָא רַאפ תודוסי יד
 -עג ךָאנ ךיז ןבָאה ןוא ןעמענ עשידיא-טינ רעטנוא ןטלַאהַאב ךָאנ ךיז ןבָאה
 תיראש יד ,רענַאזיטרַאּפ עשידיא יד .ןדיא סלַא ךיז ןקעלּפטנַא וצ טלקַאװ

 ןופ טעברַא רעד ןיא טקילײטַאב טייקנבעגעגרעביא טימ ךיז ןבָאה ,הטילּפה

 רעטניה טרעגלָאװעג ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעּפרעק רעטנזיוט יד ןעלמַאזפיונוצ
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 וצ ייז ןעגנערב ןפלָאהעג ןבָאה ןוא ,רעדלעו ןוא רעדלעפ ףיוא ,טָאטש רעד

 תיראש יד סָאװ ,יורטוצ םעד טקרַאטשרַאפ טָאה טעברַא עקיזָאד יד .הרובק
 רעד רַאפ טרעוו ןסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,יורטוצ ַא ,ייז וצ טַאהעג טָאה הטילּפה
 -נייא ךיז ןבָאה סע רעדייא ,גנואיירפַאב ןופ געט עטשרע ענעי ןיא טייקיטעט
 ,גנוריגער ַא ןופ ןעמרָאפ עטסעפ טלעטשעג

 ןענעז עטיוט ערעזנוא ןעוו ,געט-סגנואיײרפַאב ענעי ןופ ןטימ עמַאס ןיא
 "החירב, רעד רַאפ תודוסי יד ןרָאװעג טגיילעג ןענעז ,זנוא רַאפ ןגעלעג ךָאנ
 טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,םידּפסה יד ךָאנ דלַאב ,תורבקה:תיב ןפיוא הרכזה ַא תעשב
 "עג רעציפָא רערעטלע ןַא ךיז טָאה ,ןרערט וצ ןרעציפָא-ײמרַא ערעכעה ךיוא
 ךיא, :טייהרעליטש טמירעגנײירַא םיא טָאה ןוא .ס רבח רעזנוא וצ טעדגעוו
 ןופ םידוהיה תיראש יד ןריפוצסױרַא ידכ ,טריזינַאגרָא ךיז טָאה ריא זַא ,סייוו
 ןוא רימ וצ ךיז טעדנעוו --- ףליה ןפרַאד טעװ ריא ביוא !חילצמ טייז .ןענַאד
 ןדעי וצ ןרָאפ ןענעק טעװ ריא ןוא ?סעקווָארידנַאמָאק; ןבעג ךייא לעװ ךיא
 | ,"ףרַאד ןעמ סָאװ ןָאט ןוא טרָא

 ןופ ןעגנודניברַאפ ןרָאװעג טּפינקעגנָא ןענעז טעברַא רעד ןופ ביײהנָא ןיא
 יד ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,?עיצַאנידרָאָאק} רעד ןופ םירבח יד
 .ענליוו ןיא "החירב, רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא עוויטקַא יד טימ .,רענַאזיטרַאּפ
 יװ טנידעג טָאה ענוװָאר לייוו ,קיטכיווסנבעל ןעוועג זיא רשק רעקיזָאד רעד

 -מוא ריא ןוא ענליוו ןופ עקידנפױלטנַא רַאפ ןלוּפ ןייק טקנוּפ-סגנַאגרעבירַא ןַא
 ,םענרַאפ ןלופ ןיא ןעגנַאגעגנָא ןַאד ןיוש זיא עיצקַא-"החירב; יד .טנגעג

 :געוו םענעמונעגנָא ןפיוא ןרָאװעג טריפעג זיא טעברַא-"החירב, עקיזָאד יד

 עשיסור טימ טצונַאב ךיז ,ןטנעמוקָאד עקידנכערּפשטנַא טסַאּפעגוצ טָאה'מ
 ןיא ןענַאטשעג ןוא ןצענערג טעבנגעג ,("סעקווָארידנַאמָאק,;) ןלעפַאב-עזייר
 זיא ָאד רעבָא ,ןליוּפ ןיא ,טייז רעטייוצ רעד ףיוא םירבח טימ גנודניברַאפ
 טוואורּפעג ןבָאה סָאװ ,םירבח : דנַאל רעדנַא ןַא ןיא יו רעסערג רַאפעג יד ןעוועג
 ןענעז רעדָא ןצענערג יד ףיוא ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז ,ןדיא ןעלגומשסיורַא
 רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ וצ וליפַא ןוא ןעצ וצ טּפשמרַאפ ןוא טּפַאכעג ןרָאװעג
 ןוא שזַאנָאיּפש -- 58 טקנוּפ ןטנַאקַאב ןטיול טגָאלקעגנָא קידנעייז ,הסיפת
 ,עיצולָאװער-רטנָאק

 ןלעטשוצפיוא ,ןילבול ןייק ןרָאפעג ןענעז "החירב. רעד ןופ םירבח ייווצ
 "עג זיא סָאװ ,טעטימָאק ןשיטַארקָאמעד ןשידיא ןטימ גנודניברַאפ ַא טרָאד

 -עגנָא זיא סָאװ ,גנוריגער רעשיטַארקָאמעד-סקלָאפ רעד ךרוד ןרָאװעג טעדנירג
 םירבח ערעזנוא ךיז ןבָאה ,ןרעיודַאב רעזנוא וצ רעבָא .עװקסָאמ ןופ ןעמוק
 ןופ סולפנייא ןרעטנוא ךיז טניפעג טעטימָאק רעקיזָאד רעד זַא ,טגייצרעביא
 עיּפשמ טשינ טָאה ןברוח ןופ קילגמוא רעד ןוא ,עיצקעסוועי רעד ןופ טייל יד

 ,ןטייקיטעט ןוא ןעגנוניימ ערעייז ןרעדנע וצ ייז ףיוא ןעוועג

 ,ןײטשרעמָאז .רד טימ "החירב;, רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ףערטנעמַאזוצ רעד
 ךיוא טָאה ,גנוריגער רעקילייווטייצ רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאװ
 "רעמָאז .רד ןוא ,לקניוו ןדעי ןופ טרעיולעג טָאה דחּפ רעד .ןפלָאהעג ליפ טינ

 ןופ ליצ םעד ןייז הֹלגִמ חילש רעזנוא טעװ רעמָאט ,טָאהעג ארומ טָאה ןייטש
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 זיא סָאװ ,ה .רד רעטערטרַאפ ןייז ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא "החירבא רעד

 ."דנוב; ןופ רעיײטשרָאּפ רעד ןעוועג

 טנעה יד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא עשרַאװ ןעוו ,(1944 רָאי ףוס) געט ענעי ןיא
 ןוא ,עקשזור ןירעפמעק-ָאטעג יד ענוװָאר ןייק ןעמוקעגנָא זיא ,סיצַאנ יד ןופ
 ַא ןלעטשוצפיוא ידכ ןעמוקעג ןענעז ייז .טנאראמאה .רד ריא טימ ןעמַאזוצ
 טימ ןוא ,רעטרע יד ףיוא "החירב;, רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד טימ גנודניברַאפ
 -רעד ךיז ןבָאה עדייב .טשעּפַאדוב ןוא טשערַאקוב ןיא םיחילש-לארשי-ץרא יד
 יז ןענעז טרָאד ןופ ןוא ,טשערַאקוב זיב ץיווָאנרעשט-גרעבמעל ךרוד ןגָאלש
 ,לארשי-ץרא ןייק ימגא חילש-לארשי-ץרא ןכרוד ןרָאװעג טקישעג

 -טּפיוה יד ,וועיק ןייק ןעמוקעגנָא אשאפ 'ח רעד זיא ךרעב טייצ רענעי ןיא
 ןופ ןעלטימ טימ ןצונַאב טפרַאדעג טינ ךיז טָאה רע .עניַארקוא ןופ טָאטש
 (1944 טסוגיױא ףוס) געט עקיזָאד יד ןיא םורָאװ ,העּפשה ןוא גנוגייצרעביא
 ןפרָאװעגסױרַא ןענעז ןדיא ןוא ןעמָארגָאּפ ןכָארבעגסיױא עניארקוא ןיא ןענעז
 -עג ךיז טָאה ָאד ךיוא .,ןעיַאװמַארט עשירטקעלע ןוא ןענַאבנזייא ןופ ןרָאװעג
 ןגעמרַאפ טביורעגנָא רעייז ןדיא יד ןרעקוצקירוצ טפַאשרענגעק יד טקרַאטש
 עשיגרענע ןעמונעגנָא ןוא טלייאעגוצ ךיז טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד רעבָא
 ןופ םיאנוש ןוא ןטימעסיטנַא רעטנזיוט :סעקישטשמָארגָאּפ יד ןגעק ןעלטימ
 ליפ רעבָא .ריביס ןייק ןבירטרַאפ ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ןענעז טכַאמ רעד
 ןזָאל וצ ךיז ךעלרעפעג רַאפ טייצ יד ןטלַאהעג ךָאנ ןבָאה ןדיא עטרימָארגָאּפ
 לייוורעד ךיז ןבָאה ענווָאר ןיא ."החירב, רעד ןופ ןגעוו יד ףיוא לארשייץרא ןייק
 ןטייקיטעט יד ןופ רעטנעצ רעד ןוא ,ןדיא 2,500---2,000 ייב טלמַאזעגפיונוצ
 טעברַאעג טרָאד ןבָאה ,ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא סע יװ .ןיהַא רעבירַא זיא
 רענַאזיטרַאּפ ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז סָאװ ,"החירב; רעד ןופ ןזיירק
 ךיז םורַא טלמַאזעגפיונוצ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עשיצולח יד ןופ םירבח ןוא
 -ַארעג רעדָא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןברוח םענופ ענעבילבעגרעביא יד
 .םייוג יו ,ןעמענ עדמערפ רעטנוא ,סנ ךרדב ןרָאװעג טעוועט

 רעטרע-שינעטלעהַאב ןופ ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ ןענעז רעדניק 200 ייב
 ןענעז ייז .טנגעגמוא ןוא ענוװָאר ןיא רעזייה עכעלטסירק ןוא ןריטסַאנָאמ ןיא
 .תוחּפשמ עשידיא ןופ רעזייה ןיא רעדָא רעזײה-רענַאזיטרַאּפ ןיא ןרָאװעג טצעזַאב
 ,עשרַאװ ןייק ןילבול ןופ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא רעטנעצ רעשידיא רעד ןעוו
 יז ןענעז םעדכָאנ ןוא ,ןיהַא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא רעדניק יד ךיוא ןענעז
 ןעועג הלוע טרָאד ןופ ןוא -- רעדנעל ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא
 ,לארשי-ץרא ןייק

 -סייו ןוא עטיל ,ןלױּפ ןיא םיחטש ךָאנ ןופ ןשטייד יד ןביײרטרַאפ ןכָאנ

 "החירב; רעד טימ גנודניברַאפ עקרַאטש ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ,דנַאלסור

 ןיא ןעגנוגעװַאב-טנגוי יד ןופ םירבח ןוא רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןוא ענוװָאק ןיא
 ןעמַארגָארּפ עטיירב ןטכַארטַאב ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ףכית ;טנגעגמוא ןוא ענליוו

 ""החירב; ץיינ ןענעפע וצ קעווצ ןטימ ןרָאפעגסױרָא ןענעז םיִרְבח ."החירב; ןופ
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 ןוא ץיווָאנרעשט-גרעבמעליענװָאר עיניל רעד ףיוא ,ץיווָאנרעשט ןיא ןטקנוּפ
 | .ץענערג רעשינעמור רעד ייב

 זיב ןרָאװעג טריפעג "החירב, רעד ןופ טייקיטעט יד זיא גרעבמעל ןיא
 ןטסערַא ןרָאװעג טריפעגכרוד טרָאד ןענעז ןַאד ,1946 רָאי ןופ םישדח עטשרע יד
 סע .עיצולָאװער:רטנָאק ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב ןענעז םירבח ערעזנוא ןוא
 ןרַאפ טָאה סָאװ .ק רבח רעזנוא ןופ גנורעלקרעד ענעפָא יד ןפלָאהעג טינ טָאה
 ,םישזער םעד ןגעק ךַאז םוש ןייק טשינ וט ךיא , :טהנעטעג טכירעג ןשירעטילימ

 סָאװ ,רעדניק רעטרעדנוה יד ןעמענוצסורַא ליצ ןטימ ןלוּפ ןופ ןעמוקעג ןיב'כ
 ןיימ .לארשי-ץרא ןיא רעדָא ןליוּפ ןיא םיבורק רעדָא ןרעטלע לייט םוצ ןבָאה
 ַא ךיוא זַא ,רעכיז ןיב'כ ןוא קלָאפ ןיימ ןופ רעדניק יד ןפלעה וצ זיא טכילפ
 ןרָאװעג טּפשמרַאפ .ק זיא ,םעד ץָארט ."ךיא יװ ןָאטעג טלָאװ טסינומָאק-סור
 ,הסיפת רָאי ליפ וצ

 ןעמוקעגרָאפ זיא -- רערעסערג ליפ ַא -- סעצָארּפ-טכירעג רעטייווצ ַא
 םורַא טימ סָאטיױא טרָאּפסנַארט ַא ןרָאװעג טריטסערַא ןַאד זיא סע .ענליוו ןיא
 יד ןוא ,1946 רַאורבעפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טּפשמ רעד ,ןָאזרעּפ טרעדנוה
 טָאה טסיזמוא .עװקסָאמ ןופ .ש טַאקָאװדַא רעד טקידייטרַאפ טָאה עטגָאלקעגנָא
 רעייז ןיא ןענעז עטגָאלקעגנָא יד -- רעטכיר יד ןופ ץרַאה םוצ טרילעּפַא רע
 ,הסיפת וצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ טייהרעמ

 ןרָאװעג טצעזעגרָאפ ךָאנ זיא גרעבמעל ןופ געוו ןפיוא *החירב, יד ,תמא
 י'רָא זיא 1946 ןטימ ןיא ,1946 טסוגיוא זיב -- ןבַאטשסַאמ ערענעלק ןיא --
 ךרודַא זיא סָאװ ,םידיסח רעשטיווַאבויל ןופ "החירב, יד ןרָאװעג טריזינַאג
 ןכַאמ ןענַאגרָא-טכַאמ יד זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סע .גלָאפרעד טימ
 ךיז טָאה גנַאלק רעד רעבָא ."החירב, רעקיזָאד רעד ןופ קידנעעז-טינ ךיז

 םידיסח רעשטיווַאבויל עטריטסערַא יד ךיוא לייוו ,זָאלטנורג ןייז וצ ןזיוועגסיוא
 ,עמרוט ןרָאי ערעגנעל וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענעז

 -- ןַאלּפָארע ןַא ןיא החירב ןופ וואורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא זיא סע
 ,רעילפ ןטימ טלדנַאהרעטנוא ןבָאה ןדיא קילדנעצ עכעלטע .,ןלױּפ ןייק עטיל ןופ

 רעבָא .ןלױּפ ןייק ןַאלּפָארע ןייז ףיוא ייז ןריפוצרעבירַא ןעוועג םיכסמ טָאה סָאװ
 'ּפָארַא ךיז ,טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע יוו םעדכָאנ
 ןענַאגרָא:טכַאמ יד ןופ טנעה יד ןיא עקידנזייר עלַא ןבעגעגרעביא ןוא טזָאלעג
 ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענעז ןדיא ךָאנ ןוא ,ןטכירעג ןעמוקעגרָאפ ןענעז רעדיוו
 .הסיפת ןרָאי ליפ וצ

 ןגעוו יד ןוא ןרָאװעג רענעלק ץלַא זיא "החירב, רעד ןופ טייקיטעט יד
 רענרעזייא רעד טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה סע ,ןסָאלשרַאפ ןרָאװעג רעמ ץלַא ןענעז

 ! גנַאהרָאפ
 טריפעגנָא ,ענליוו ןופ *החירב, יד ןעגנַאגעג זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 עיירט ערעדנַא ןוא יקסווָאדיל רזעילא ,רענווָאק אבא רעריפ-רענַאזיטרַאּפ ןופ
 יד ןופ רעריפ יד טימ גנודניברַאפ ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סע .םירבח
 ערעדנַא ןוא עינעמור ןיא םיחילש-לארשי:ץרא יד טימ ןוא רעפמעקדָאטעג

 .ךָאי ןשיצַאנ ןופ טײרפָאב ןַאד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא



 285 הלּפצה ןוא החיוב

 ,עיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ ,עטיל ןופ רעדלעוו יד ןיא טפמעקעג ךָאנ ןבָאה יז ןעוו

 הביטח; יד ןריזינַאגרָא וצ קנַאדעג םעד טכַארטרַאפ םירבח עקיזָאד יד ןבָאה
 גנולעטשפיוא ,תולג ןופ עיצַאדיװקיל :ןבַאגפיוא יד טימ ,(* "תיראשה תלצהל
 "טייהנייא ןוא תורדתסה ,גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד ןריזינַאגרָא ,טַאטשנדיא ןופ
 יד טימ ןרָאװעג טריציפיטנעדיא ןענעז ןבַאגפיוא עקיזָאד יד ."ץולחה? רעכעל

 ןבָאה סָאװ ,דנַאל ןופ םיחילש ןוא עדַאגירב רעד ןופ רעוט יד ןופ ןבַאגפיוא
 קנַאדעג רעד ןוא ,קיטקַארּפ ןיא עירָאעט יד ןכעלקריוורַאפ ןביוהעגנָא ןיוש
 -יטעט יד ךרוד טריזילַאער ןוא טלקיװטנַא ךיז טָאה תולג םעד ןרידיווקיל ןגעוו
 .הלּפעה ןוא "החירב;, רעד ןופ ןטייק

 םעד ןופ הטילּפה תיראש רעד ןופ רעוט עפורג רעד ןופ עיצַאגעלעד ַא

 ןײטשנרָאב ,קינזער ,אשאפ ,רענווָאק ,יקסווָאדיל םירבח יד) טיבעג ןשיסור
 ןיא עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ רעגַאל םוצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה (רַאזַאל ןוא

 קנַאדעג ןטיל רעדירב ןופ שינעגעגַאב רעלענָאיצָאמע-ףיט ַא ןיא .,עילַאטיא
 עיצַאזינַאגרָא רעטקינייארַאפ ַא רַאפ תודוסי יד ןרָאװעג טגיילעג ןענעז ,ליצ ןוא
 .טעברַא יד ןצעזרָאפ רַאפ ןַאלּפ ןכעלטייהנייא ןַא ןוא

 ,1946 עדנע זיב רָאנ טרעיודעג טָאה רעדנעל עקיזָאד יד ןופ האיצי יד

 ענלצנייא ןעלגומשסיורַא ןופ עיצקַא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוװרַאפ יז זיא ףוס םוצ
 ןבָאה טרָאד .עמרוט רעדָא רַאפעג-טיוט טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןשטנעמ
 ןיא םויה דע ךיז ןרעטַאמ סָאװ ,םירבח עטסעב יד ןופ לָאצ ַא ןריולרַאפ רימ
 ןוא ,דנַאלרעטָאּפ םוצ טפַאשקנעב רעייז ןופ אטח ןרַאפ תוסיפת ןיא ןוא תולג
 ,תולג ןזָאלסגנונּפָאה ןיא ןדיא ןופ עיצַאטיליבַאהער רעד ןיא ןביולגמוא רעייז רַאפ

 "ןכירג, ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ןלױּפ ןופ ןדיא ןריפסורַא סָאד

 עטשרע יד ןיא ,ןלױּפ ןופ החירב-ןסַאמ רעד ןופ בייהנָא םעד ןגעוו סעּפע
 ,רעוט יד ןופ רענייא טלייצרעד ,1945 רָאי ןיא גנואיײרפַאב רעד ךָאנ םישדח
 ןעמַאלפ יד ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןעגנַאגעגכרודַא ןײלַא זיא סָאװ ,ץיוועלומש םחנמ
 .עפָארטסַאטַאק-ןברוח רעסיורג רעד ןופ

 ןיא) *החירב; רעד ןופ טסניד ןיא ןטעברַא ןביהעגנָא טָאה םחנמ ןעוו
 ןכעלטרָאװטנַארַאפ ןטימ טכַארבעגנעמַאװצ םיא ןעמ טָאה ,(1945 רעבמעטּפעס
 ןוא ץַאלּפ ןטמיטשַאב ַא וצ ןעמוקעג זיא רע .ץיװָאטַאק ןיא "החירבפ רעד רַאפ
 ןטנעמוקָאד ןליפסיוא טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה סָאװ םירוחב טרָאד ןענופעג
 רעטרעדָאפעג רעד טימ טשרמולכ ,"ץיירק ןטיור ןשילױּפ, ןופ ןעמָאנ ןיא
 טגײלעגפורַא זיא ןעמחנמ ףיוא .רעציפָא-טָאטש ןשיטעוװָאס ןופ ?שינעביולרעד,
 טפרַאדעג ןבָאה םיטילּפ יד .םיטילּפ ןעלגומשוצסיורַא עבַאגפיוא יד ןרָאװעג

 -סטעברַא-גנַאװצ ןיא גירק ןופ ךשמ ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןכירג יו ןעניישרעד
 לעיצעּפס טָאה "החירב/,, יד .םייה רעייז וצ םוא ךיז ייז ןרעק טציא ןוא ,ןרעגַאל
 זַא ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה ריִמ םורָאװ ,טפַאשרעגריב עקיזָאד יד ןבילקעגסיוא
 וערעדנַא עלַא טעטילַאװק רעייז טימ רעביא ןגייטש *ןטנעמוקָאד, עשיכירג יד

 .הטילּפה תיראש יד ןעװעטַאר וצ עיצַאזינַאגרָא (*
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 רעקידמורד רענדָאמ ןוא רעדמערפ ַא ףיוא ןדער סָאװ ,רעבַאהניא ערעייז לייוו
 ןוא עּפָארײא:לַארטנעצ ןופ ןכַארּפש יד ןענעק ןופ רוטּפ ןעוועג ןענעז ,ךַארּפש
 עקידנקיטסעלַאב ןופ ,ןגייווש ןעמוטש ַא ךרוד ,ןעײרדסױרַא ךיז טנעקעג ןבָאה
 ַא ןָא ןענעז ױזַא ןוא .ןענַאגרָא-טכַאמ-ץענערג יד ןופ ןגַארפ עכעלרעפעג ןוא
 סופוצ ןוא ןענַאבנזייא ףיוא ,ןעגנַאגעגכרודַא רעטנזיוט ,טייקירעווש רעלעיצעּפס
 יוצ םורד ןייק תונידמ עלַא ןופ ןצענערג יד

 ,עקידנדער-שיאערבעה קינייװ רעייז ןעוועג ןענעז טרָאּפסנַארט ןטשרע ןיא
 -- ?החירב; רעד ןופ ןשטנעמ -- רענעק-שיאערבעה יד ףיוא זיא רעבירעד ןוא
 סָאװ ,תוגולּפ יד ןופ ןטּפױה סלַא ןעניד וצ ,עבַאגפיוא יד ןרָאװעג טגײלעגפורַא
 ."ןכירג יד ,ןטנַאירטַאּפער; יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער וצ טכער סָאד ןבָאה ייז רָאנ
 טנדרָארַאפ זיא ןשטנעמ עקירעביא יד .טכַאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טימ
 ןרעפטנע ייז ןלָאז ,ייז וצ גנודנעו רעטקעריד ַא ןופ לַאפ ןיא זַא ,ןרָאװעג
 המ; רעדָא ,"ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ; :לשמל ,יוװ ,ך"נת ןופ םיקוסּפ טימ
 עכעלטע ןגָאז וצ טנרעלעג ךיוא ייז טָאה ןעמ .וװ .ַא .א "?בקעי ךילהוא ובוט
 טוג ,ןגרָאמ טוג) "הראס ולאק,; ,"הרימ ולאק, :יװ ,רעטרעוו עשיכירג עתמא

 ןרידוטשנייא ןוא גנורעלקפיוא ןַא ךָאנ ,(? וטסכַאמ סָאװ) "1 סינאק יט; ,(טנווָא
 ןיא ןָאטעגנָא ,ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ ייז ןבָאה ,טייצ העש ייווצ ַא רעטרעוו יד
 עשיכירג עתמא יד ןופ רעדיילק יד וצ ךעלנע ןעוועג ןענעז סָאװ רעדיילק

 ,ץיוָאטַאק ןופ עיצנַאטסיןַאבנזיא רעד וצ טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא ,ןטנַאירטַאּפער
 וקנָא .ץענערג רעשיכעשט-שילוּפ רעד וצ ןרָאפעגקעװַא ייז ןענעז ריא ןופ
 טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,המישר יד ןבעגעגרעביא ייז ןבָאה ,ץענערג רעד וצ קידנעמ
 טָאהעג טָאה רע .ךַאװ-ץענערג רעשילױּפ רעד ןופ רעציפָא םוצ ,טנַאה ןיא
 המ, ,"ארב תישארב? :יװ ,ןעמענ "עשיכירג , יד קידנזעל ,ןטייקירעוװש עסיורג
 רעשיסור ַא ןעמוקעג זיא ףליה ןייז וצ .וו .ַא .א ,"םירצמ תאיצי, ,"הנתשנ
 "עג זיא טנעמוקָאד-סגנַאגרעביא רעד זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו .רעציפָא-ץענערג
 םוצ טגָאזעג רע טָאה ,ןטמַאַאב-טָאטש ןשיטעווָאס םעד ךרוד ןרָאװעג טעמתח
 ,ןטייקירעווש ןייק ןכַאמ טינ ,הלילחו סח ,לָאז רע זַא ,רעציפָא-ץענערג ןשילױוּפ
 טפירשרעטנוא רעד וצ דובכ סיוא ,ךיילג ןשטנעמ יד ןזָאלכרוד לָאז רע זַא ןוא
 סָאװ ,זיא רקיע רעד; :קידנגונעג קידנעטשלופ זיא סָאװ ,רעציפָא ןשיטעוװָאס ןופ
 רעד זַא; : סעּפע ךָאנ ןוא ,*! (לּפמעטש) *טַאשטעיּפ , רעשיסור רעד ןַארַאפ זיא סע
 ןענעז אפוג ןשטנעמ יד ."ןכירג ןענעז ייז זַא ,טגָאז םינּפ רעייז ןופ ןעזסיוא
 רעצעמע זַא ,לַאפ ןיא ןרעו טלמוטעצ טינ ןלָאז ייז זַא ,ןרָאװעג טנרָאװעג
 רעשיליוּפ רעד ןיא ייז ןופ םענייא יצ ןדנעוו וויאַאנ ךיז טעוװ ןקַאלָאּפ יד ןופ
 טריגַאער ןשטנעמ ערעזנוא ןבָאה ןעשעג זיא סָאד ןעוו ,תמאב ןוא .,ךַארּפש
 ידכ ,רעטמַאַאב רעד טגנַאלרַאפ ייז ןופ טָאה סע סָאװ ,םעד וצ ךוּפיהל טקנוּפ
 ,"טרובעג ןופ ןכירג, עקַאט ןענעז ייז זַא ,ןזייוורעד וצ

 רעד ףיוא םינינע-ץענערג יד ןרָאװעג טנדרָאעגנײא ןענעז סע יו םעדכָאנ
 רעד וצ טכַארבעג ייז טָאה סָאװ ,ןַאב רעד ףיוא ףױרַא ייז ןענעז ,טייז רעשילױּפ
 טכוזרעטנוא ןטנעמוקָאד יד ןענעז ָאד ,ןימָאגָאב טָאטש-ץענערג רעשיכעשט
 טימ געוו רעייז טצעזעגרָאפ ןבָאה *עטריזיכירג, יד ןוא ,ןכעשט יד ךרוד ןרָאװעג



 281 הלּפעה ןוא החירב

 ייז ןבָאה ,טלעטשעג ייז ןבָאה ןכעשט יד סָאװ ,עגַארּפ רעדעי ףיוא .גלָאפרעד
 רימ,,) "סולהמ ונא, : ןפורעגסיוא ןבָאה ייז ,רעמינּפ עטַאװעמת טימ טרעפטנעעג
 עשיכעשט יד סָאװ ,רעטרעוו עשיאערבעה ןרעה ןזָאלעג ןוא ("סָאלעה ןופ ןענעז
 .טייקשיכירג רעייז ןופ טייקנייר רעד ןיא קפס ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עטמַאַאב

 -רעבירַא ןוא -למַאז םוצ ,עװַאלסיטַארב ןייק ןרָאפעגקעװַא יז ןענעז ןימָאגָאב ןופ
 טייקיטעט ריא טרירטנעצנָאק טרָאד טָאה סָאװ ,"החירב,; רעד ןופ טקנוּפ-רָאפ

 ןרָאװעג טנכייצרַאפ שוריפב זיא דליש רעד ףיוא ,תמא .,"ןילעי; לעטָאה ןיא
 רעד .לַאטש ַא וצ ךעלנע ןעוועג ץַאלּפ רעד זיא ןתמא רעד ןיא רעבָא ,*לעטָאה,
 "יגער ןשיקַאװָאלס םעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה ?לעטָאה,
 ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא ,עיצַאירטַאּפער ןופ םינינע רַאפ טנעמטרַאּפעד-סגנור
 -סטרובעג רעייז וצ געוו ןפיוא טכַארברַאפ טרָאד ןבָאה ,רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ
 ,ץומש ריא טזָאלעגרעביא ָאד טָאה תונחמ עקידנרָאפכרודַא יד ןופ עדעי ;דנַאל
 ןלַאפעגנייא טינ זיא םענייק ןוא ,ריא ךָאנ עקידנעמוקכָאנ יד ןגעוו קידנהגאד טינ

 טָאה טרָאּפסנַארט "רעשיכירג,;שידיא רעד ךיוא .ץומש םעד ןעמַארוצסיוא
 ןייז ףיוא ןענעדרָאניא םייב ,טנעמטרַאּפעד םעד ןופ ףליה רעד ןופ ןסָאנעג
 .ץץענערג רעד זיב ןַאב רעד טימ עזייר יד ןובשח

 ,קרַאטש ױזַא טעברַא רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ךיז טָאה .ש םחנמ רבח רעד
 טנעה ענייז ןיא ןטנעמוקָאד יד זַא ,ןסעגרַאפ וצ ןײלַא ןעוועג לולע זיא רע זַא

 ןטבמ ךירג ַא זיא רע זַא ,ןביולג ןביוהעגנָא טעמכ טָאה ןוא ,עטשלעפעג ןענעז
 רעבָא .ייז רַאפ טעברַא ןוא ןטנַאירטַאּפער עשיכירג רעבירַא טריפ סָאװ ,הדילמו
 ,לשמל ,ױזַא .טייקכעלקריוו יד ןסעגרַאפ ןזָאלעג טינ םיא ןבָאה ןדנעטשמוא יד
 םעד טנעקרעד ןבָאה סָאװ ,ןדיא טימ ןפָארטעג ךיז טָאה ןעמ זַא ,ןפָארטעג טָאה
 סָאװ ,טײלסדנַאל ןפָארטעג רעדָא ,םיא טימ ןרעדנַאװ סָאװ יד רעדָא רעזייווגעוו
 -רַאפ .החמש ןוא טפַאשטניירפ ןופ רעטרעוו טימ טעדנעװעג ייז וצ ךיז ןבָאה
 טינ ןוא ייז ןופ ךיז ןדמערפוצּפָא ןעגנואווצעג ןעוועג ןענעז ייז זַא ,ךיז טייטש
 ַא יז ןעיײגַאב רשפא זַא ,ןעמונעגנָא ףוס םוצ ןבָאה ענעי ןוא .ייז ןרעפטנע וצ
 !ןטסירק עשיכירג עקַאט ןענעז סָאד זַא ןוא ,תועט

 רעד ןופ "ןכירג; עּפורג ַא טימ ןײגּפָארַא םייב זַא ,ןפָארטעג טָאה לָאמנייא
 ןרעציפָאץענערג עשילױּפ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעזרעד רע טָאה ,ןַאבנזייא
 ןרעציפָא יד ןופ רענייא יו ייז ןרעה טָא ןוא .ליוויצ טדיילקעג ןַאמ ַא יז ןבעל ןוא
 ַא זיא רע זַא ,טהנעט רוחב רעקיזָאד רעד !טנכייצעגסיוא; : רבח ןייז וצ טגָאז
 ןריציפיטנעדיא וצ טייהנגעלעג ַא ןבָאה ןלעו רימ !ןכירג יד ןעמוק טָא ? ךירג

 רעדָא ,הנעט ןייז טיול ,ךירג ַא ךעלקריוו זיא רע ביוא ,ןסיוו וצ ןוא ןַאמ םעד
 ןבָאה רימ ."דנַאלסטרובעג ןייז ןופ ןפיױלטנַא ליוו סָאװ ,קַאלָאּפ רעטכוזעג ַא
 רימ ןבָאה סָאװ רעבָא ,רוחב ןקיזָאד םעד ןפלעה ץרַאה ןצנַאג ןטימ טלָאװעג
 זיא ,טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,רעטרעוו עשיכירג ןופ רצוא רעד ?ןָאט טנעקעג
 ןלעטש וצ לולע זיא ךירג ןתמא ןַא טימ ןדער שיאערבעה סָאד ןוא ,םערָא ןעוועג

 עטיב רעד טיול .ןעוועג טינ זיא הרירב ןייק --- !טעברַא עצנַאג יד רַאפעג ןיא
 םענעי וצ ןרָאװעג טקישעג הרבח רעד ןופ רענייא זיא ,ןרעציפָא עשיליוּפ יד ןופ
 םענעי וצ טעדנעװעג ךיז טָאה רבח רעזנוא .,םיא טימ ןסעומש וצ ,ןשטנעמ
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 ."אדסיחו אניח אימש ןמ ןקרוּפ םוקיא :"ץַאז ןשיכירג; םענייר ַא טימ ןַאמ
 ןטגָאזעג ןופ טשינרָאג ןענַאטשרַאפ טינ טָאה ךירג רענעי זַא ,ךיז טיײטשרַאפ
 ךיז טָאה ,שיכירג *ןתמא/ ןייק טינ טייטשרַאפ רע זַא ,ןעזעג ןבָאה ןקַאלָאּפ יד זַא
 םיא וצ טגָאזעג ןוא ,שיליוּפ םענייר ןיא ,םיא וצ טעדנעוװעג ךיז ייז ןופ רענייא
 טזיב וד זַא ,ןהנעט ןוא זנוא ןרַאנ טשינ רעמ טסעוװ וד ,רָאנ רעה, : ןושלה הזב
 ןייד -- ךַארּפש עשילױּפ יד טשינ טייטשרַאפ וד זַא ןוא קַאלָאּפ ןייק טשינ

 יז ,דנַאל רעייז ןיא םוא ךיז ןרעק סָאװ ,ןכירג עתמא ךָאד ןענעז ייז .ךַארּפש
 טזיב וד ןוא ,לּפמעטש ןשיטעװָאס םעד טימ ץיירק ןטיור ןופ ןטנעמוקָאד ןבָאה
 וד זַא ,ריד רַאפ רעכיילג זיא'ס !דנַאל ןייז ןופ ןפיולטנַא ליוו סָאװ ,קַאלָאּפ ַא
 -- שרעדנַא ,ןַאב רעד טימ ןרעקקירוצ ךיז ןליוו ןטוג םענעגייא ןייד ןופ טסלָאז

 ,"דלַאװעג טימ ןקישקירוצ ריד ןוא ןריטסערַא וצ ריד ןעגנואווצעג ןייז ךיא לעװ

 "החירב; רעד ןיא רבד םש ַא ןרָאװעג זיא טנעמוקָאד "רעשיכירג,; רעד
 רעד טימ עטכישעג ַא ןעוועג .ןטנעדיצניא וצ טריפרעד לָאמ ןייא טינ טָאה ןוא
 טשעּפַאדוב ןייק ןעמוקנָא ריא ןגעוו סָאװ ,ןטנַאירטַאּפער "עשיכירגפ ןופ ןַאב
 זיא ןרַאגנוא ןיא טפַאשדנַאזעג עשיכירג יד ןוא ,רעירפ טגָאזעגנָא ןעמ טָאה
 רָאנ ןוא -- עקידנעמוקנָא יד ןעמענוצפיוא ידכ ,עיצנַאטס רעד וצ ןעמוקעג
 ןופ ךיז טײרדעגסױרַא עקידנזייר יד ןבָאה דחוש ןוא תולובחת ערטיכ קנַאד ַא
 ,םינּפ-תלבק ןקיטכערּפ םעד

 -עג ןעמונעגניירַא ןענעז ?ןכירג, ערעזנוא זַא ,ןפָארטעג טָאה עינעמור ןיא
 ןעוועג זיא רענעמור יד ןוא ,ןכירג עתמא ןופ ןּפורג טימ רעגַאל ןייא ןיא ןרָאװ
 ,יורטוצ ןעקנעש וצ ןּפורג ייווצ יד ןופ ןעמעוו ,ןסילשַאב וצ רעווש

 ןיא ןכַאװ:ץענערג יד זַא ,טימַאב ךיז רימ ןבָאה ,ןגלָאפרעד יד ץָארט

 ךיז ןעמ טָאה רַאפרעד .רעריפ יד ןענעקרעד טינ ןלָאז ץַאלּפ ןקידנפערטַאב
 ,לָאמ וצ לָאמ ןופ ייז ןטייב וצ ןעוועג גהונ

 םיא טָאה ןעמ ,ןטייווצ ַא ךרוד ןטיברַאפ ןרָאװעג םחנמ ךיוא זיא לָאמ ןייא

 םעד ןוא "ןכירגא ערעזנוא ןשיװצ רעצעזרעביא סלַא ןלעטשוצרָאפ ךיז ןסייהעג

 -טע ןטעברַאּפָא ךָאנ .ןטנַאירטַאּפער רַאפ טנעמַאטרַאּפעד-סגנוריגער ןשיקַאװָאלס

 טַאקיפיטרעס ןלעיציפָא ןַא ןעמוקַאב רע טָאה ,לָאר רעיינ ןייז ןיא םישדח עכעל

 -ירָאטױא, ןַא יװ לָאר ןייז טקיטעטשַאב סָאװ ,טנעמַאטרַאּפעד ןקיזָאד םעד ןופ

 טריזינַאגרָא זיא טעברַא יד .ןטנַאירטַאּפער עשיכירג רַאפ *רעשטעמלָאד רעטריז

 .עפורג רעקידנעמוקנָא רעדעי ןגעוו טסואוועג סיורָאפ ןופ טָאה'מ ,ןייפ ןרָאװעג

 וצ ױזַא יוװ ןוא גנוזָאל םעד טסואוועג טָאה עּפורג ַא ןופ טנַאדנעמָאק רעדעי

 יד טרַאװעגּפָא קידנעטש טָאה רעריפ רעייז ,"רעשטעמלָאד, ןטימ ךיז ןפערט

 ןשיקַאװָאלס ַא טימ ןטרַאװ רע טגעלפ בורל .עיצנַאטס-ןַאבנוייא רעד ןיא ןּפורג
 רעד ןופ ןטלַאטשנַא יד ןענעז ,טנעמוקָאד ןייז ןופ ךמס ןפיוא סָאװ ,טנַאיצילָאּפ

 -ער וצ ףליה רעייז ןבעג וצ טעטכילפרַאפ ןעוועג רעטילימ ןופ ןוא יײצילָאּפ
 ןייז ןיחבמ וצ יוװ ,טסואוועג ןיוש טָאה טנַאיצילָאּפ רעקיזָאד רעד .,ןטנַאירטַאּפ

 ןיא טָאה רע ןוא טרָאּפסנַארט ַא ןעמוקנָא טגעלפ סע זַא ןוא ,םיפוצרּפ ןשיוצ
 ןלעיציפָא; םעד ןרימרַאלַא וצ ןלייא ךיז רע טגעלפ ,"ןכירג, יד טנעקרעד ייז
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 וצ ןטכירוצסיוא ייז ןוא ייז טימ ןדער ןפלעה םיא לָאז רע זַא ,*רעשטעמלָאד
 ,געוו ןקידרעטייוו רעייז

 ןטנַאירטַאּפער עשיכירג ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ןדיא ןריפסיורַא סָאד
 ,ןשטנעמ טרעדנוה עקינייא טלייצעג ןבָאה ןּפורג יד ןעוו רָאנ ךעלגעמ ןעוועג זיא

 רעווש ןעוועג זיא ,ןבַאטשסַאמ ערעסערג ליפ וצ ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו רעבָא
 טריפעג זיא סָאװ ,גָאלַאיד ןמיטניא ןַא ןופ .עקסַאמ עקיזָאד יד ןטלַאהוצנָא
 ,ןרָאװעג רָאלק ןכעשט יד רַאפ זיא ,שילױוּפ ןיא *עטריזיכירג , יד ןשיווצ ןרָאװעג

 ןלױּפ ןופ ןפױלטנַא סָאװ ,ןדיא ןענעז ןומה רעסיורג רעצנַאג רעקיזָאד רעד זַא
 ףןכעשט יד רעבָא ,ןטנַאירטַאּפער עשיכירג ןייק טשינ ללכב ןענעז ייז זַא ןוא

 ,קידנעעז-טינ טכַאמעג ךיז ןבָאה ,קילגמוא רעזנוא טסואוועג ןבָאה סָאװ

 ,ףכירג יד ןופ הפוקת; יד טסייה סָאװ ,הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא
 טימ טצונַאב ךיז רָאנ ,ץענערג ןייא ףיוא זיולב טציטשעג טינ ךיז רימ ןבָאה
 הלילח טעװ סע ביוא םורָאװ .ןּפורג עניילק ןריפוצרעבירַא ףיוא ,ןצענערג-בָאגוצ
 ,ןצענערג עקיטעט ערעדנַא ןייק ןייז טינ ןלעוו סע ןוא ץענערג ןייא ןרעוו ןסָאלשעג

 יד ןופ קורד רעד .רעפסנַארט רעצנַאג רעד ןרעװו טרידיווקיל טנעקעג טלָאװ
 ןביוללרעד טנעקעג טינ ךיז ןבָאה רימ ןוא ,סיורג ןעוועג זיא עקידנפולטנַא
 ןבָאה ,"געוו רעשיכירג רעד, ןסָאלשעג ףוסל ךיז טָאה סע ןעוו ןוא ,סוסקול אזַא

 .ןגעוו ערעדנַא ףיוא ,ןעמָארטש ערענעלק ןיא ,תמא ,טעברַא רעזנוא טצעזעגרָאפ רימ

 סָאװ ןדירפוצ ןעוועג טינ ןקַאלָאּפ יד ןענעז 1946 ןופ טפלעה רעד זיב
 ,ייז ןרַאנ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענעז רימ ןוא ,דנַאל רעייז ןזָאלרַאפ ןדיא יד
 יד זיא ןכעשט יד יבגל רעבָא .תולג ןופ רעדירב ערעזנוא ןעװעטַאר וצ ידכ
 ,קיטומסיורג ןעוועג גהונ ךיז ייז ןבָאה ללכ ךרדב זַא ,ןענכייצרַאפ וצ טכילפ
 טסואוועג טוג ןעמ טָאה "רעטצנעפ עכיוה יד, ןיא ואוו-ץעגרע זַא ,טנייש סע ןוא
 טָאה עיצַאװָאלסָאכעשט ."ןכירג; עקיזָאד יד ןענעז סע רעוו ,טייצ עצנַאג יד
 יד וצ רקיעב ,דנַאל-רָאפרעבירַא ןַא סלַא ,רָאדירָאק ַא סלַא זנוא רַאפ טנידעג

 ןבָאה רימ ןוא ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטיײד ,רעדנעל--סגנורעדנַאװניײא עקילייווטייצ
 ,טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאהרַאפ ךיז טרָאד טרָאטעג טינ

 -ןיטור ַא ןרָאװעג ןענעז ןטנַאירטַאּפער *עשיכירג; יד טימ ןענַאב יד ןעוו
 ןבַאגפיױא עטריצילּפמָאק-רעמ רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג טַארַאּפַא רעד זיא ,ךַאז

 ךיירטסע ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ,ןרַאגנוא ,ןלױּפ ןיא רעוט ןופ וויטקַא רעד ןוא
 -סױרַא יד ןריזינַאגרָא וצ ידכ ןעגנואימַאב עכעלשטנעמרעביא טכַאמעג טָאה
 גנונדרָאניא רעטשרע ןייז ןגעוו ןגרָאז וצ ,ךרצנ םעד עציטש ןבעג וצ ,עקידנרָאפ
 רועיש ַא ןָא ןעוועג זיא טסַאל יד .עזייר רעד ןופ גנוצעזרָאפ יד ןרעכיזרַאפ ןוא
 ,ךעלדימרעדמוא ןגָארטעג יז ןבָאה ןרָאטַאזינַאגרָא יד רעבָא ,סיורג
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 1946 רָאי ןיא ןהכ היבוט ןופ ךובגָאט םעד ןופ
 -שיליוּפ רעד ףיוא ןטעברַא ןטקנוּפ-סגנַאגרעביא עצרַאװש יירד .,רַאונַאי

 סָאװ ,ןָאזרעּפ 2,000 טימ ןסָאלשעג ךיז טָאה שדוח רעד .ץענערג רעשיכעשט

 רעד ןיא ,םיצולח 200 ייּב רעטנורעד ,עיכעשט ןייק ןרָאװעג טכַארבעגנײרַא ןענעז

 רעייז רַאפ סָאװ ,ןדיא טנזיוט 150 םורַא ןָא ןעמוק דנַאלסור ןופ עיצַאירטַאּפער
 -רַאפ ןצענערג יד ףיוא קורד רעד .,דנַאל-רָאפכרוד סלַא זיולב ןליוּפ טניד בור
 -םַאנפיוא עטרילפומַאק ןיא לגנַאמ רעסיורג ַא ךיז טליפ סע .רדסכ ךיז טרעסערג
 ,רעצעלּפ

 ןענעז םיטילּפ יד ןוא ,"טנערבעגּפָא ןבָאה, ןטקנוּפ-ץענערג ייווצ .רַאורבעפ
 ןענעז ןטקנוּפ ץענערג ערעדנַא ןענעפע וצ ןוואורּפ יד .ןרָאװעג טריטסערַא
 ,רעטרעדנוה עכעלטע ןייגכרוד שדוח םעד ןלעוװ ,רעטנזיוט טָאטשנָא ,ןלַאפעגכרוד

 םָארטש רעד .סיורג זיא ןצענערג יד ןבעל ןטקנוּפ-למַאז יד ןיא טפַאשגנע יד
 "החירב; רעד ןופ רעריפ יד .ךיז טקרַאטשרַאפ ,ןפיולטנַא ןליוו סָאװ יד ןופ
 טקישעג ןבָאה רימ ,ןטסערַא רַאפ ארומ טָאה'מ ,ןטקנוּפ-רָאּפרעבירַא ךָאנ ןכוז
 ןכירג-ןטנַאירטַאּפער טשרמולכ ןופ "ןטנעמוקָאד, טימ ןטרָאּפסנַארט עקינייא

 ןבָאה סָאװ ,ןּפורג ייוצ ןרָאװעג טריטסערַא רעדיװ ןענעז סע .ץרעמ
 ןיא ךיוא .ץענערג רעשיכעשט רעד ףיוא ַאװָאדָאק ייב ןייגרעבירַא טוואורּפעג
 עטסנרע ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה ,ןילרעב ןייק גנַאגרעביא סלַא טניד סָאװ ,ןיטעטש
 ןענעז סע ןוא ןָאזרעּפ 1500 ייב טרירטנעצנָאק טרָאד ןענעז סע .,ןטייקירעװש
 .תופתושב ןטעברַא ןעגנוגעװַאב עשיצולח עלַא ,ןטסערַא ןופ ןלַאפ ייז ןשיווצ ןעוועג
 זיא ןגעוו יד ףיוא .ןטייקיטעט יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה זכרמ רעד
 ןענעז ָאנסָארק ןיא .ןַאמ 20 ןופ הצובק-טנעמירעּפסקע ןַא ןרָאװעג טריטסערַא
 "החירבק רעד ןפלעה ןרעציפָא-ײמרַא עשיטעווָאס 2 .טכַא ןרָאװעג טריטסערַא
 טינ רעבָא ,ןרָאװעג טיינַאב זיא ןילרעב ןייק ןריפרעבירַא סָאד ןוא ,ןיטעטש ןיא
 ,עינעמור ןיא הסיפת ַא ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןדיא ןצכעז .,ןלָאצ עסיורג ןיא
 רעייז .ץרא ןייק ןרעו טקישעג ייז ןלעוו ןענַאד ןופ ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז
 ,הסיפת ַא ןיא טצעזעגניירַא ןוא טריטסערַא ןרָאװעג זיא םיטילּפ עּפורג עסיורג ַא
 ןרעװ טלעטשעג ןלעװ ןוא זַאלָאכָאלג ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ןַאמ 0
 וצ ןרָאװעג טקישעג ןענעז סָאװ ,םירבח ייווצ ןופ ןרוּפש יד .טכירעג ַא רַאפ

 ןענעז ,תועידי יד טול .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ןענעז ,ןטקנוּפ-סגנַאגרעביא ןכוז

 "יא ,.סעקישטשמָארגָאּפ עשיטסישַאפ ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא םירבח יד

 ."החירב; רעד ןופ רעוט יד טכוזעג ןרעוו לַארעב

 ַא ןרָאװעג טיירפַאב ןענעז ,טריטסערַא ןרָאװעג ןענעז סָאװ ןדיא .לירּפַא

 עשיטַאּפמיס ַא רעייז ןזיװעגסױרַא טָאה סָאװ ,קינװָאקלָאּפ ןשיטעװָאס ַא קנַאד

 ןבָאה רימ .ץרַאה םערַאװ ַא טימ ,דיא ַא סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רע .גנואיצַאב

 .גנוטער ןוא "החירב; רעד ןופ ןבַאגפיוא יד ןופ ןזעוו םעד טקעלּפטנַא םיא רַאפ

 רעטָאפ ןייז זַא ,טלייצרעד טָאה רע ןוא ןגיוא ענייז ןיא ןענַאטשעג ןענעז ןרערט

 ןיא ףליה ןייז טרעכיזרַאפ טָאה רע .דנַאלסור ןיא "ןויצ בבוח, ַא ןעוועג זיא
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 טקעדטנַא טָאה ןעמ .טסערַא ןופ ןַאמ 20 טיײרפַאב ךָאנ גָאלוצ סלַא ןוא ץלַא
 רענייא זַא ,דשח ַא טײטשַאב סע ןוא ,"החירב, רעד ןופ םירבח יד ףיוא תוריסמ
 ןענעז סע זַא ,עידומ ןעמ זיא ךישזבלעב ןופ .ןרָאװעג לשכנ זיא םיטילּפ יד ןופ
 ןיוש ןענעז ןפורג עטשרע יד ןוא ןטקנוּפ-ץענערג עיינ ייווצ ןרָאװעג טנפעעג
 עיכעשט ןופ לביעק-סגנונרָאװ ַא .עיכעשט ןייק געוו רעייז ףיוא ןעמוקעגנָא
 ךיוא ,םָאטיב ןופ "החירב; רעד ןופ בַאטש םעד ןקיטייזַאב ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאז
 ןופ ןשטנעמ-בַאטש ןופ טסערַא ןגעוו ןעמ טנרָאװ .ַאװָארטסָא ַאקסוװַארָאמ ןופ
 ןופ ךיוא .שזדָאל ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא זכרמ רעד .,"החירב; רעד
 טרָאד ץענערג יד זַא ןוא ,ןטסערַא ןוא סעיזיווער ןגעוו עידומ ןעמ זיא ןיטעטש
 ,טשינ טעברַא

 ןוא םילובלב ןטיײרּפשרַאפ ייז ,"החירב; יד ןריטָאבַאס ןקעסוועי יד .יַאמ
 ןגעוו ןוא ,ןענַאב יד ןופ ןדיא ןפרַאװסױרַא ןגעוו תועידי ןָא ןעמוק סע .םירקש
 רַאפ ארומ ןעמ טָאה עקָארק ןיא .רעטרע ענעדישרַאפ ןיא דרָאמ ןופ ןלַאפ
 רעד .םיגורה ןעוועג ןיוש ןענעז סע זַא ,רעביא ןביג תועידי ןוא ,ןעמָארגָאּפ
 .ןצענערג יד ןכערבוצכרוד רָאפסױרַא-ןסַאמ ַא וצ טיירג "החירב; רעד ןופ זכרמ
 וצ הלהב ןיא ןָא ןעמוק ,ןליוּפ ןיא ןביילברַאפ וצ טכַארטעג ןבָאה סָאװ ,ןדיא

 ןופ םירבח 26 ןופ .ןרַאפעג ןרעיול סע ןוא סיורג זיא קורד רעד .ןצענערג יד
 ןרָאװעג ןענעז עקירעביא יד ןוא ןרָאװעג טעגרהרעד 16 ןענעז "הינודרוג, ץוביק
 טרעיולעג טָאה ן"ַאװָאיַארק ַאימרַא; רעד ןופ} עדנַאב עשיליוּפ ַא .טעדנואוורַאפ
 רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא שטנָאס יװָאנ ןופ סױרַא ןענעז ייז ןעוו ,ייז ףיוא
 ןוא טּפַאכעג טינ זיא עדנַאב רעד ןופ רענייא ןייק ןליפַא .ץענערג רעשיכעשט
 עסיורג ַא זיא ץענערג רעשיכעשט רעד ייב ךעלטעטש יד ןיא .ןרָאװעג טפָארטשַאב
 ץענערג יד ןכערבוצכרודַא ןוא האיצי רעדליוו ַא וצ ךיז טיירג ןעמ ןוא גנוגערפיוא
 רעריפ-געוו יד ןופ רענייא .ךיז טקרַאטשרַאפ ןדיא ןגעק עצעה יד .טפַארק טימ
 ,ןדנואוושרַאפ ןוא טּפַאכעג ןרָאװעג זיא "החירב, רעד ןופ

 "רעד ןענעז טנגעגמוא ריא ןיא קיסיירד ךָאנ ןוא ץלעק ןיא ןדיא 40 .ינוי
 טקרַאטשרַאפ החירב יד .סעקישטשמָארגָאּפ עשיליוּפ ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמ
 ךיז ןכערב סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט .גנורעדנַאװ יד טרילוגער "החירב, יד .ךיז
 ןטלַאהרַאפ ןענַאגרָא-טכַאמ יד .,ןָאזרעּפ 1000-500 ךרודַא ןרָאפ סע ןוא ךרודַא
 ןבָאה רימ .גיוא רעייז םיא ןופ ּפָא ןדנעו ןוא ,רָאפסױרַא םעד טינ רעדיוו
 ןטנַאירטַאּפער יד טימ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,םירוחב-הבישי 300 טריפעגרעבירַא
 ןעו ,טרעטיברַאפ ןרָאװעג ןענעז "החירב, רעד ןופ םירבח יד .,דנַאלסור ןופ
 ליפ ןַארַאפ ןענעז םירוחב-הבישי יד ןשיווצ זַא ,טנַאקַאב ןרָאװעג ייז זיא סע
 ןייק טינ ןענעז ייז זַא ,ןהנעט םירבח יד .לארשי-ץרא ןגעוו טינ ןטכַארט סָאװ
 ךיז ןבָאה םיטילּפ עשידיא יד ןשיווצ .*עקירעמַא ןייק סעזייר רַאפ טפַאשלעזעג,
 רעד ןופ רענגעק סלַא טנכעררַאפ ןענעז סָאװ ,ןקַאלָאּפ ןענעבנגניירַא טװאורּפעג
 יד ,טכַאמ רעד וצ ןבעגעגרעביא ןוא טקעדטנַא ןרָאװעג ןענעז ייז ,גנוריגער
 םירבח יד .טנזױט ןעצ זיב שדוח םעד ןכיירגרעד טעװ עקידנרָאפסױרַא לֶָאֵצ
 ןצענערג יד ףיוא ןרעדנַאװ רעטנזיוט .גָאט ַא העש 18 ןטעברַא "החירב; רעד ןופ
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 ןצענערג יד רעביא ןייג ןופ הטיש יד .סופוצ ןוא ןעלטימ-עיצַאטרָאּפסנַארט טימ
 ,טרינַאלּפ יו טעברַא *ןטנַאירטַאּפער עשיכירג; סלַא

 ןצענערג יד ,ןליױּפ ןופ ןקע עלַא ןופ ןָא ןעמוק *!טעװעטַאר, ןפור .ילוי
 סיוא טקערטש "החירבק יד ,ליפ ןדייל ייז .םיטילּפ טימ ןדָאלעגרעביא ןענעז

 ,ןעלטימ ןוא ןעגנוגנידַאב ןלעפ סע ןוא סיורג זיא םָארטש רעד רעבָא ,ףליה ריא
 "ניק 200 .טנזיױט ןעצ לָאמ ייווצ ןגייטשרעביא טעװ עקידנרָאפסױרַא לָאצ יד
 טכוזַאב טָאה *טניָאשזד; ןופ עיצַאגעלעד ַא .עיכעשט ןייק רעבירַא ןענעז רעד

 ןוא ןריטָאבַאס עיצקעסוועי רעד ןופ טייל יד .ףליה ריא ןבעגעג ןוא ץענערג יד
 -טינ ךיז טכַאמ גנוריגער עשיליוּפ יד ,ייז טימ ךיז טלגנַאר "החירב; יד .ןרסמ
 רעד ןופ טייל יד וצ גנוטכַארַאפ טימ ךיז טיצַאב ןוא החירב-ןסַאמ יד קידנעעז
 יד וצ ןעמָארטש םיטילּפ יד .ךיז ןופ ייז ןביירטרַאפ ןדיא יד .עיצקעסוועי
 ןכעשט יד .טעברַא גונעגרעביא טָאה "החירב, יד .רעטנזיוט ערעייז ןיא ןצענערג
 ןענַאב יד ףיוא עקידנפיולטנַא יד טימ-ןפלעה

 גָאט ןטשרע םעד -- גָאט ןייא ןיא רעבירַא ןענעז ןָאזרעּפ 2500 .טסוגױא
 ןעמָארגָאּפ רַאפ קערש יד .רעטנזיוט ןעמוק סיאיגָאט ,ןייא-גָאט ,שדוח ןיא
 םירבח ייווצ .ןרָאפוצסױרַא טיירג ןענעז רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא סיורג זיא
 םיטילּפ ןעועטַאר טוואורּפעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןעמוקעגמוא ןענעז "החירב; רעד ןופ
 -ניײרַא סָאד ןטלַאהוצּפָא ןכעשט יד ןופ ןרעדָאפ רעדנעלגנע יד .ךיז ןעקנירט ןופ

 ,גנורעדָאפ רעייז ףיוא טשינ ןרעפטנע ןכעשט יד .עיכעשט ןייק םיטילּפ ןופ ןעמוק
 טריסערעטניארַאפ ןענעז ןטעוװָאס יד זַא ,תועידי עטעטירָאטיױא ןָא ןעמוק סע
 ענעפָאלטנַא יד זַא ,ןהנעט סָאװ ,רעדנעלגנע יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןריטָאבַאס וצ
 רעדנעלגנע יד ןופ קורד רעד ,ץרא ןייק הילע רעלַאגעלמוא רַאפ טמיטשַאב ןענעז

 -ץווש ןכַאמ ןוא םָארטש םעד ּפָא ןטלַאה ןכעשט יד ןוא טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה
 ,סיורג ןענעז ןדייל יד ןוא םיטילּפ טימ לופ ןענעז רעצעלּפ-םַאנפיוא יד ,ןטייקיר
 ,עיכעשט ,ןלוּפ ןיא --- טרָא ןדעי ןיא ןעגנוּפָאטשרַאפ; ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע
 ןַא .טצעזעגרָאפ טרעװ ןיטעטש ךרוד החירב יד .דנַאלשטייד ןוא ךיירטסע

 רעד ןיא טײרּפשרַאפ טָאה ןוא ץענערג יד טכוזַאב טָאה טסילַאנרושז רעשילגנע
 ןלױּפ ןופ האיצי רעד ןגעק םירקש עסערּפ

 עיצקעסוועי יד .ךיז טרענעלקרַאפ עקידנרָאפסױרַא לָאצ יד .רעבמעטּפעס
 ,רעטרע בור'ס ןיא ןטייקירעװש .,טייקיטעט-סגנובָארגרעטנוא ריא רָאפ טצעז
 עקינייא זיולב ךרודַא ןעייג טציא ןליפַא ביוא ,טצעזעגרָאפ טרעוו החירב יד רעבָא
 -םַאנפיוא ןייק ןוא ןצענערג יד ףיוא געט ליפ ןטרַאװ ףרַאד'מ .גָאט ַא טרעדנוה
 תועידי ןָא ןעמוק םעד טָאטשנָא .ָאטינ ןענעז סָאמ רעקידנגינעג ַא ןיא רעצעלּפ
 ןענעז ןדיא ןעוו ,ןלַאפ ןעועג .ןרעגַאל יד ןיא ןטייקירעווש ןוא ןדייל ןגעוו

 עיצקעסוועי יד ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל יד ןופ ןעמוקעגקירוצ
 -רַאפ טינע :זיא גנוזָאל ריא ןוא גנוניישרעד עוויטַאגענ עקיזָאד יד סיוא טצונ
 ךיז ןביג סָאװ עכלעזַא ךיז ןעניפעג סע ןוא ."ןליוּפ עשיטַארקָאמעד סָאד ןזָאל
 ןייז ןליפרעד םייב ןלַאפעג זיא ףסוי "החירבק רעד ןופ רבח ַא .רעטנוא ריא
 ןגעוו עצרַאװש ףיוא ןדיא ןריפרעבירַא ןביוהעגנָא רעדיוו ןבָאה רימ .טכילפ
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 עיכעשט ןוא ,םיטילּפ ןייק ןײרַא טינ ןעמענ עיכעשט ןוא ךיירטסע ןיא ןרעגַאל יד
 יד .,שינביולרעדירָאפכרוד יד ןבעגסױרַא סָאד ּפָא טיצ ןוא טציא ךיז טלקַאװ

 טינ -- זכרמ ריא ןופ סולשַאב םעד טול ,טעברַא ריא רָאפ טצעז "החירב;,

 ןוא ןּפורג סױרַא ןעייג סױא:טכַאנ ,ןײא-טכַאנ .רָאפסױרַא םעד ןלעטשוצּפָא

 .טייקיטעט יד ןצעזרָאפ סָאד ּפָא טינ ןלעטש ןטסערַא .ןצענערג יד רעבירַא ןעייג

 טנזיוט ןעצ ןופ רעכעה ףיוא עקידנרָאפסױרַא לָאצ יד ךיז טרימוס ,ןעמעלַא ץָארט

 .ןגעוו עלַא רעביא --

 ןלעװ סע .ןטייקירעװש ןייק טינ רעדיװ ןכַאמ ןקַאלָאּפ יד .רעבָאטקָא

 ףיונוצ ךיז טמוק סערגנָאק רעשיטסינויצ רעד .ןָאזרעּפ 2,000 ייב ןײגרעבירַא

 סוניכ םוצ סױרַא ךיוא ןרָאפ "החירב, רעד ןופ ןטנַאדנעמָאק יד .לעזַאב ןיא
 םעד ןופ לכה-ךס ַא ןריפוצרעטנוא ידכ -- "החירבא רעד ןופ ןשטנעמ יד ןופ

 ,טפנוקוצ רעד רַאפ ןליצ יד ןענכייצנָא ןוא טציא זיב געוו

 ."החירב; ןופ סוניכ רעשיאעּפָארײא-לַא ןַא ףיונוצ ךיז טמוק סע .רעבמעווָאנ
 ןוא ,"החירבק רעד ןופ טעברַא רעד רעביא טכיזרעביא ןַא טכַאמעג טרעוו סע
 ןייז הלוע לי סָאװ ,דיא ןטצעל ןופ ןײגסױרַא ןזיב יז ןצעזוצרָאפ טסילשַאב ןעמ
 טעברַא רעכעלרעדנואוו רעד רעביא טכיזרעביא ןַא טכַאמעג טרעוו סע ,דנַאל ןיא
 סע ."'ב הילעל דסומ, ןכרוד טריפעגכרוד טרעוו סָאװ ,םי ןפיוא הלּפעה רעד ןופ
 "ץרא יד ןופ טעברַא רעיירט רעד רעביא טכירַאב ַא ןרָאװעג טרעהעגסיוא זיא

 .טרָא ןדעי ןיא םיחילש-לארשי

 לגנַארעג רעד ךיוא ןוא טצעזעגרָאפ טרעװ גנורעדנַאװ יד .רעבמעצעד
 ןענעז ,גנוריגער רעד ןופ ץיּפש ןיא ןעייטש סָאװ ,ןדיא יד .עיצקעסוועי רעד טימ
 ןוא רערעטש יד ןשיוצ ךיז ןעניפעג ןוא ןליוּפ ןופ ןדיא ןופ החירב רעד ןגעק

 -עגנָא ןענעז סָאװ ,הלּפעה רעד ןופ ןפיש יד רעביא תועידי יד .רעדמיולרַאפ
 ןקידיילסיוא סָאד .םיחרוב יד ןוא החירב רעד ןפלעה ,לארשי-ץרא ןייק ןעמוק
 .םיטילּפ ערעדנַא ןופ ןיהַא ןעגנירדניירַא סָאד טכעלגעמרעד ןרעגַאל יד ןופ ךיז
 יד טקרַאטשרַאפ ןוא ןעיר עריא ןיא רעוט עיינ טריזיליבָאמ "החירבא יד
 ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז סָאװ ,םיחילש יד .רָאי ןקיטפניק ןרַאפ גנוגנערטשנָא
 "הנגה; רעד ןופ בַאטש םעד ןופ גנוקיטומרעד ליפ טכַארבעג ןבָאה ,סערגנָאק
 םעד ןוא ,תולג ןיא ןוא דנַאל ןיא גנוגעוװַאב-דנַאטשרעדיװ רעשידיא רעד ןופ ןוא
 ןיא הטילּפה תיראש יד ןעװעטַאר רַאפ --- לגנַארעג םעד ןצעזוצרָאפ לעפַאב
 טימ ןוא ןגעו עלַא ףיוא לארשי-ץרא ןייק יז ןעגנערברעבירַא רַאפ ןוא תולג

 ,ןעלטימ עלַא

 ןדיא טנזיוט 130 רעביא קעװַא ןלוּפ ןופ ןענעז רָאי ןקיטנייה םעד זיולב

 (ןושאר רפס ,"החירבה יביתנב, ,לקד םירפא)
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 תילתע ןופ טכַאניד

 1945 ,רעבָאטקָא 9

 תילחע ןוס טריסעגסױרַא ןבָאה רימ ןעװ ,םקימע ,וטסקנעדעג יב . .,

 זיִא ,למרכ םוצ ,גרעב יד ןיא םיוצ'טָארד םעד רעביא םיליּפעמ יד

 "עגכרוד ןבָאה רימ ןכלעװ רעיוט םעד ןיט הנשוש ןענַאטשעג טרָאד

 ןבָאה םיליפעמ עטײרפַאב יד ןוט -- ןטָארד עטיכעטש יד ןיא ןכָארב

 טנפטװַאב ,ןעגַאטשעג יז זיא ױזַא .ןָאטעג שוק ַא טידנעײגײברַאֿפ יז

 .תונמחר ןוא רעװעג טימ

 ןַאונעסומ לאגי

 םיוצ-טָארד יד ןרָאוװעג ןסירעגרעביא זיא'ס

 :לעיציפָא ,1945 ,רעבָאטקָא 0

 ןבָאה ,ןטענגַאב ןוא ןרעװלָאװער ,ןסקיב טימ טנּפָאװַאב ,ןדיא לָאצ ערעסערג ַא
 ןוא 1 ןשיווצ רעבָאטקָא ןטנעצ םעד ,תילתע רעגַאל-"לָארטנָאק; םעד ןפירגעגנָא

 ןענעז ,רעגַאל םעד טיהעג ןבָאה עכלעוו ,רעטכעוו עשיבַארַא ןעצ .גָאטרַאֿפ 0
 "עג ייז ןבָאה רעפיירגנָא יד .סעבלָאק-ןסקיב טימ ןרָאװעג ןגָאלשעצ ןוא טּפַאכעג
 ,ןרָאװעג ןדנובעג זיא רעטכעוו רעשידיא ַא ךיוא .רעליימ יד טּפָאטשרַאפ ןוא ןדנוב
 יד ןסירעגפיוא ןבָאה רעפיירגנָא יד ,טעדנואוורַאפ טשינ סױרַא זיא רע רעבָא
 םילוע עלַאגעלמוא 208 ,ןטָארד-ןָאפעלעט יד ןטינשעגכרוד ןבָאה ןוא םיוצ-טָארד
 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפָאלטנַא זיא עּפורג עצנַאג יד .ןרָאװעג טײרּפַאב ןענעז
 ,למרכה רה

 -לעהַאב ַא ןופ ןסָאשעג ןדיא עטנכָאװַאב ןבָאה סעיצקַא עקידרעטעּפש יד ןיא
 ןייא .גנולײטּפָא-ײצילָאּפ ַא ףיוא ןטַאנַארג ןוא רעװעגנישַאמ ,ןסקיב טימ שינעט
 זיא טנַאיצילָאּפ רעשיבַארַא ןייא ןוא ןרָאװעג טיוטעג זיא טנַאיצילָאּפ רעשיטירב
 ןיינ ןטלַאהרַאפ ײצילָאּפ יד טָאה רעטעּפש העש ַא .טעדנואוורַאפ רעווש ןרָאװעג

 טכַאמעג זיא ףירגנָא רעד ואוו ץַאלּפ םעד וצ טנעָאנ ןרעפָאש ערעייז טימ סָאטיױא
 ,ןרָאװעג

 טריפעגנָא טָאה סָאװ ,רעציפָא-ײצילַאּפ רעד טָאה ירפ רעד ןיא רעגיײזַא טכַא
 טשינ ,גרַאב-למרכ ןפיוא ןדיא קיצפופ ןופ עּפורג ַא ןטלַאהרַאפ ,עיצקַא רעד טימ
 ןעוועג ןענעז סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה'ס ,רוגי ץוביק ןופ טייוו
 ןענעז עקירעביא יד ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ןיינ .םילוע עלַאגעלמוא
 עטריטסערַא ןיינ יד טשרָאפעג טָאה ײצילָאּפ יד תעב .גרעב יד וצ ןפָאלטנַא
 .ןעלדיר טימ טנפָאװַאב ןדיא עּפורג עסיורג ַא ץַאלּפ םוצ ןעמוקעגנָא זיא ,ןדיא
 "רַאפ ןענעז ןוא עטריטסערַא יד ןעיײרפַאב וצ ײצילָאּפ יד ןעגנואווצעג ןבָאה ייז
 ,רעוועג סייה ןצונָאב ןופ ןטלַאהעגקירוצ ךיז טָאה יײצילָאּפ יד .ןדנואווש
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 עּפָאריײא ןופ 180 --- םיליּפעמ 200 ןענופעג סנטצעל ךיז ןבָאה תילתע ןיא
 םיליּפעמ עשיאעּפָארײא יד .רעדנעל עקידתונכש יד ןופ קילדנעצ רַאּפ ַא ןוא
 ןבָאה עכלעוו ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןופ םיטילּפ לייט ןטסערג םוצ ןענעז

 ,לארשי-ץרא ןייק טּפעלשרעד ךיז ןוא געוו-רעדנַאװ ןכעלקערש ַא טכַאמעגכרוד

 גנונפָאה רעייז .טייצ שדוח ַא רעביא תילתע ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עטסניימ יד
 ןגיטשעג זיא גנונַאּפש יד ןוא ןרָאװעג םיוקמ טשינ זיא ןרעוו וצ טיײרפַאב

 ןסירעגפיוא ,ןסיורד ןופ ףליה רעד טימ ,םיליּפעמ יד ןבָאה גָאטרַאפ ךָאװטימ
 קידנסיירפיוא .הפיח םורַא םיבושי יד ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענעז ןוא םיוצ-טָארד יד
 ןיא .רעטכעוו יד ןפיירגוצנָא ןטימעגסיוא טכיזרָאפ טימ ייז ןבָאה םיוצ יד
 טָאה'מ ןעוו .רוגי ןוא ןרוא תיב טלגנירעגמורַא ײצילָאּפ יד טָאה ירפ רעד
 וצ ןביוהעגנָא ןשטנעמ רעטנזיוט ןבָאה ,הפיח ןיא טסואוורעד םעד ןגעוו ךיז
 ןטלַאהעגנָא טָאה םיבושי יד ןופ גנורעגַאלַאב יד .םיבושי יד ןיא ןעמָארטש

 ,טייצ-גָאטימ זיב

 ?ןרָאװעג טײרפַאב יז ןענעז יױזַא יו

 סָאװ לעפַאב-עיצַאטרָאּפעד םעד ןגיוושרַאפ טָאה גנודלעמ עלעיציפָא יד
 טריפעג עקַאט טָאה הנכס עקיזָאד יד ,םיליּפעמ 27 יד ןגעק ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא
 .חוכ טימ תילתע ןיא םיליּפעמ עטריטסערַא יד ןעיײרפַאב וצ עיצקַא רעד וצ

 רָאנ ךיז טזָאל סע ליפיוו ףיוא ןסָאלשטנַא ןעוועג ןענעז רעפיירגנָא יד

 רעקיצנייא רעייז ;רעטכעװ יד ןוא יײצילָאּפ רעד ןשיווצ תונברק ןדיימוצסיוא
 ,םיליּפעמ יד ןעײרפַאב וצ ןעוועג זיא ליצ

 -עגטימ ןבָאה ייז זַא ןעועג דשוח טָאה'מ ןעמעוו ,עטריטסערַא עכעלטע
 טרַאּפשרַאפ ןוא סיפ יד טימ טנעה יד ןדנובעג ןעמ טָאה ,סיצַאנ יד טימ טעברַא
 ךיז טָאה ייז ןשיוצ .ןרעטש טשינ ןלָאז ייז ידכב רעמיצ ןלעיצעּפס ַא ןיא
 טסואוורעד ךיז טָאה'מ טיוט סנעמעוו ןגעוו ,"יורפ עכעלטסירק;, יד ןענופעג
 יד טימ טעברַאעגטימ טָאה יורפ עקיזָאד יד .טַאקינומָאק ןלעיציפָא םעד ןופ
 -עיציפָא רעד .ןרעציפָא-,ס .ס רַאפ זיױה-דנַאש ַא ןטלַאהעגפיוא טָאה ןוא סיצַאנ
 ןסקיב טימ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענעז רעטכעוו יד זַא םעד ןגעוו טַאקינומָאק רעל
 -- ןסקיב ןייק טַאהעג טשינ וליפַא ןבָאה רעפיירגנָא יד ,שלַאפ סיואכרוד זיא
 ןףסקיב ןייק טפרַאדעג טשינ טּפיהרעביא ןעמ טָאה עיצקַא ןימ ַאזַא וצ לייוו
 הרבח יד .עיצקַא טרָאס ַאזַא רַאפ רעוועג קיסַאּפ ןייק טשינ זיא סקיב יד לייוו
 ןייק ןכַאמ טזָאלעג טשינ ןוא ןדנובעג ייז ןבָאה ,רעטכעוו יד ןלַאפַאב ןענעז

 טשינ טָאה רענייק זַא ,טגָאזעג ךיילג ןעמ טָאה רעטכעוו עשיבַארַא יד .יירשעג
 עטריטסערַא יד ןעיײרפַאב וצ ןרעטש טשינ ןלעוװו ייז ביוא ,ןָאט וצ סטכעלש העדב
 ,םיליּפעמ

 ךרוד זיולב עיצקַא יד ןרעטש טנעקעג ןבָאה רעטכעוו יד זַא ,זיא תמא רעד
 -ַארַא ןייא ,ןסקיב ערעייז ןכָארבעצ טשרעוצ ןבָאה רעײרפַאב יד לייוו ,ןעיירשעג
 -רעביא ךיילג ןירעד ךיז טָאה ןסיש וצ טריבורּפ טָאה סָאװ רעטכעוו רעשיב
 .גלָאפרעד ןָא רעבָא ,לגניצ ןפיוא טקירדעג לָאמ ייווצ טָאה רע :טגייצ
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 ןופ ץוש ןרעטנוא רעגַאל םעד טוָאלרַאפ ןבָאה םיליּפעמ עטיײרפַאב יד

 ,גנולײטּפָא עניילק ַא .גרעב-למרכ יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא רעיירפַאב ערעייז
 -ָאטיױא ןַא ןופ רעטכיל יד ןעזרעד גנולצולּפ טָאה ,סיֹורָאפ טרישרַאמ טָאה סָאװ
 ,יסָאש ןפיוא שינעטלעהַאב ןייז ןופ סױרַא זיא םירוחב יד ןופ רענייא .ליבָאמ
 ןוא שילגנע ףיוא ,רעפָאש םעד ןטעבעג טָאה ןוא טנַאה יד ןביוהעגפיוא טָאה
 ףיוא ךיז טָאה רעפטנע סלַא .ןרעקוצקירוצ ךיז ןוא ןלעטשוצּפָא ךיז ,שיבַארַא
 ןסָאש עכעלטע .רעוװעגנישַאמ ןופ סעירעס-ןליוק ייווצ ןבעגעג טָאש ַא םיא
 -ָאטױא םעד ןופ רעטכיל יד ןשָאלעגסיױא ןוא ןפָארטעג ןבָאה רעטצניפ רעד ןופ
 טָאה םיליּפעמ עטיירפַאב יד .ןסָאשעג רעטייוו ןעמ טָאה ןישַאמ רעד ןופ ,ליבָאמ
 רעד ןוא ןטַאנַארג ייווצ ןפרָאװעגנײרַא ןעמ טָאה ןַאד טשרע .רַאפעג ַא טָארדעג
 -רַאפ טָאה סױטשנעמַאזוצ רעקיזָאד רעד ,טרעקעגרעביא ךיז טָאה ליבָאמָאטיױא
 יד ןוא טנַאיצילָאּפ ןשיטירב ַא ןופ טיוט ןטרעװסגנורעױדַאב םעד טכַאזרוא
 םיליּפעמ עיטרַאּפ יד יו םעדכָאנ .ןטנַאיצילָאּפ עקירעביא יד ןופ גנודנואוורַאפ
 ףליה עטשרע ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןרוא-תיב ןופ זיא ,םולשב ךרודַא זיא
 טריטסערַא זיא עּפורג ףליה-עטשרע יד ,טײל-יײצילַאּפ עטעדנואוורַאפ יד וצ
 ,סנגרָאמוצ טשרע ןרָאװעג טיײרפַאב זיא ןוא השעמ תעשב ןרָאװעג

 ןגָאז תודע ןעק םיליּפעמ עטיײרפַאב יד רַאפ ןעוועג זיא הנכס יד סיורג יו
 -עגנָא ץַאלּפ םוצ ןענעז סױטשנעמַאזוצ םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא זַא ,טקַאפ רעד
 ,סָאטױא עטרעצנַאּפעג ךס ַא ןעמוק

 ןרוא תיב ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז סָאװ ,ןסַאמ עטמערוטשעגפיוא יד
 ןוא טײקנטלַאהעגקירוצ סיורג טימ טריפעגפיוא ךיז ןבָאה ,רוגי ץוביק ןיא ןוא
 ןופ ןטלַאהעגקירוצ ךיז טָאה ײצילָאּפ יד ךיוא ,ןילּפיצסיד רעטפַאהרעטסומ
 ןיק וצ ןעמוקעג טשינ זיא'ס סָאװ ןסירגַאב וצ זיא'ס ,ןסַאמ יד ןציירפיוא
 ,גנוסיגרַאפ-טולב

 ןרָאװעג טײרפַאב ןענעז םיליּפעמ יד :ןרָאװעג טכיירגרעד זיא ליצ רעד
 -רךַאפ טשינ ךיוא זיא ןוא ןרָאװעג טּפַאכעג טשינ זיא ייז ןופ רענייא ןייק ןוא
 .ןרָאװעג טיהעגּפָא קידנעטשלופ זיא רעוועג-סגנואיירפַאב סָאד ,ןרָאװעג טעדנואוו

 -רַאפ ַא ,עיצַארעּפָא עטגַאװעג א ןעוועג זיא םיליּפעמ יד ןופ גנואיירפַאב יד
 ןרעווש ַא ךרוד ןריפ טזומעג ןבָאה רעפיירגנָא יד .ערעווש ַא ןוא עכעלטרָאװטנַא
 .ןעיורפ ןוא רעדניק ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ טרעדנוה ייווצ געוו ןקידנכַאמ-דימ ןוא
 עטיירפַאב יד ןשיװצ .ןשינעטלעהַאב ערעייז וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז עלַא
 זיא עטסגניא סָאד -- רעדניק עניילק ריפ טימ יורפ ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה
 עלַא ,ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ טשינ זיא רענייא ןייק .טלַא רָאי ייווצ זיולב ןעוועג
 ייובפיוא ןוא טעברַא וצ ןשטנעמ עיירפ טציא ייז ןענעז

 ("לארשי לוקפ)
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 ןסינ

 רךוגי ןיא טכַאנ ענעי

 "רַאפ ןעוועג רוגי ןיא לַאז-סע ןיא ןענעז ,טנוװָא ןיא רעבָאטקָא ןטניינ םעד
 טרעהעגוצ גנונַאּפש טימ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ 800-1000 םורָא טלמַאז

 ָאידַאר רעד רעביא ןרָאװעג טריסימסנַארט זיא סָאװ רָאכ-רוגי ןופ גנַאזעג םוצ
 טייהנגעלעג יד :גנונַאּפש יד טכַאזרוארַאפ ןבָאה ןרָאטקַאפ עכעלטע .םילשורי ןופ
 -נולעג ַא ןייז לָאז םַארגָארּפ סָאד זַא ןליו רעד ןוא גנַאזעג סָאד ,עכלעזַא סלַא
 "רעטנוא רעטייוצ ַא ןגעו טסואוועג ןבָאה ןשטנעמ עכעלטע זיולב .רענעג
 ןוא .טייצ רעבלעז רעד ןיא ןרעװ טריפעגכרוד טפרַאדעג טָאה סָאװ ,גנומענ
 ןבָאה --- לַאז:סע רערוגי ןיא םירבח עלַא ייב גנומיטש רעקידבוט-םוי רעד תעב

 -- ןעגנולעג לָאז עיצקַא יד זַא ןָאטעג הליפת טסואוועג ןבָאה סָאװ עקינייוו יד

 טריפעגכרוד טרעוו עיצקַא יד ךיוא .ןביולג ןוא רעטיצ טימ ןָאטעג הליפת
 .וצ ךיז ןרעה ןוא ןעגניז ןוא ָאד טציא ןעייטש עכלעוו םירבח עכלעזַא טקנוּפ ךרוד

 טשינ םיליּפעמ עּפורג יד ןעמוקעגנָא ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא זיא'ס ןעוו
 ןבָאה סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ עשילגנע עטנכָאװַאב ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ,ץוביק ןופ טייוו
 טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .גרַאב ןופ דנַאר םייב םיליּפעמ יד טרַאװעגּפָא
 רענייא יו ךיז ןבָאה םירבח עלַא ןוא קָאלג רעד ןעגנילק וצ ןביוהעגנָא ץוביק ןיא
 'עגנָא זיא םירבח עּפורג עטשרע יד רעדייא ךָאנ רעבָא ,ףליה וצ ןביוהעגפיוא
 יד ןופ יורפ ַא ןגָאלש וצ ןזיװַאב יײצילָאּפ יד ןיוש טָאה ,ץַאלּפ ןפיוא ןעמוק

 ןביוהעגנָא ןעמ טָאה קידנטרַאװ טשינ .ייז ןופ עכעלטע ןעלגנירמורַא ןוא םיליּפעמ

 ןסיוועג ַא ןיא עגַאל ַא ןפַאשעג ךיז טָאה'ס .חוכ טימ םיליּפעמ יד ןעײרפַאב וצ
 -קעװַא ןוא ןביוהוצפיוא ךיז טַאהעג ארומ ןבָאה ןיילַא םיליּפעמ יד זַא ,טנעמָאמ
 ליּפעמ ןטשרע םעד ןעמונעגנָא טָאה סָאװ רענייא ןענופעג ךיז טָאה'ס זיב ,ןייגוצ
 ןבעגעג סיוטש ַא םיא טָאה ןוא דרע רעד ןופ טלעטשעגפיוא םיא ,טנַאה רעד ייב
 -עגכָאנ םיא ערעדנַא יד ןבָאה ,טרירעג ךיז טָאה רע יוװ ױזַא .סיורָאפ ןייג וצ
 ןגָארטעגּפָא ךיז טָאה יײצילָאּפ יד ןוא טגלָאפ

 ײצילָאּפ ןעגנוליײטּפָא ץוביק םוצ ןעמָארטש וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןשיווצניא
 סָאטױא עשירעטילימ ךס ַא .לוש-ץיט יד טריּפוקָא ןבָאה עכלעוו ,רעטילימ ןוא
 -טיוט ןעוועג ןענעז םיליּפעמ יד .ץוביק םוצ ןעמָארטש וצ ןביױהעגנָא ןבָאה
 1 טגָאזעג ייז ןופ עכעלטע ןבָאה יו .געוו ןרעווש ןוא ןטייוו םעד ןופ טרעטַאמרַאפ
 ןטלָאּפשעג ,רעדנעל ןעגנַאגעגכרוד רימ ןענעז רָאי סקעז עטצעל יד ןיא; ---
 טשינ ךָאנ רימ ןענעז רענייטש עכלעזַא רעבָא ,גרעב ףיוא טרעטעלקעג ,ןכייט
 ערעייז ןוא רעדיילק ענעסירעצ ןגָארטעג ןבָאה עטסניימ יד ."ןעגנַאגעגכרודַא
 טפרַאדעג ןעמ טָאה ךס ַא .ןדנואוו ןוא ןסיר טימ לופ ןעוועג ןענעז סרעּפרעק
 ,םירבח יירד-ייווצ ךרוד ןרָאװעג טריפעג ןענעז ערעדנַא ,סעציײלּפ יד ףיוא ןגָארט
 ןגילפעג ,קירעדינ רעיײז ,רעכעד יד רעביא ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא
 .ןעמַאזוצ ריפ-יירד לָאמטּפָא ,ןענַאלּפָארע
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 ,עירָאטַאלובמַא ,רעמיצ-סע -- "וב לכ; ַא ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא לַאז-סע רעד
 ןבעג וצ הצע ןַא ךיז ןזיװַאב טשינ טָאה עירָאטַאלבמַא יד .וװ .ַא .א ,לָאטיּפש
 -גָארט ףיוא קידנגיל ףליה עשיניצידעמ ןעמוקַאב טזומעג ןבָאה סָאװ עלַא יד טימ
 ןרעמיצ ןיא טריפעגרעבירַא ייז ןעמ טָאה דלַאב רעבָא .ןלוטש ףיוא ןוא ךעלטעב
 ,ףָאלש ןוא ורּפָא רַאפ ---

 ץטייוו ןוא עטנעָאנ ןופ תורבח ןוא םירבח ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז רוגי ןייק
 ןגינעגרַאפ ַא ןעוועג זיא'ס ןוא ,ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג זיא ףיוה רעד .םיבושי
 ןרָאװעג ןפורעג ןענעז עכלעוו יד ןופ סלוּפ םענעסָאלשטנַא םעד ןריּפש וצ
 ,ףליה וצ

 רַאפ ךיא ןוא ץוביק רעזנוא רַאפ גָאט רעסיורג ַא ןעוועג תמאב זיא'ס
 רַאפ ןענעז ןליּפש-סגנוביא ערעייז עלַא זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ .רעדניק ערעזנוא
 לָאז סָאװ דניק ןייא ןייק ןעועג טשינ זיא'ס .גנולייוורַאפ ַא זיולב טשינ יז
 ןבָאה ייז .םיליּפעמ יד ןצישַאב וצ טיירג ןייז ןעוועג טשינ ץרַאה ןצנַאג ןטימ
 ךָאנ סע ןעקנעדעג ןוא המשנ רעצנַאג רעייז טימ שינעעשעג יד טבעלעגכרוד
 ,גָאט ןקיטנייה םוצ זיב

 ,ײצילָאּפ רעד ןופ גנונרָאװ ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה רעטעּפש געט עכעלטע
 -ַאלקעד עשיטילָאּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא גנונרָאװ רעד ףיוא רעפטנע רעזנוא
 ,רבח ןדעי ןופ ץרַאה ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןעמוקעג זיא רעפטנע רעד .עיצַאר
 ןיא רעניואוונייא עלַא ןופ גנולמַאזרַאפ עניײמעגלַא ןַא ןרָאװעג ןפוררַאפ זיא'ס
 ןייק טשינ ןעוועג זיא סָאד ,רעדניק-לוש יד ןוא טנגוי יד ןסָאלשעגניײא ,רוגי
 עיסוקסיד רעקידנענַאּפש רעד ןיא .ןטכיזניה עלַא ןיא גנולמַאזרַאפ עכעלנייוועג
 ןענעז ןעגנוניימ עטגָאזעגסױרַא יד .םירבח רעקילדנעצ ןעמונעגלײטנָא ןבָאה
 ךיז :רָאלק רעייז ןעועג זיא סולשַאב רעד ךיוא .קידניב ןוא ץרוק ןעוועג
 ןדעי ,ףָארטש זיא טינ עכלעוו ַא ןגײלפױרַא ןופ ךוזרַאפ ןדעי ןלעטשוצנגעק
 רעדעי ןוא ץוביק ןופ ןצענערג יד בלַאהרעניא ןשטנעמ ןריטסערַא וצ ךוזרַאפ
 ,בושי םעד ןגעק עדַאקָאלב

 ליפױזַא טימ ןבָאה סָאװ םירוחב יד ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא -- סולש םוצ
 רענייא טגָאזעג רימ טָאה'ס .עיצקַא רעצנַאג רעד טימ טריפעגנָא שפנ-תוריסמ
 עציײלּפ ןפיוא ןעמונעג רימ טָאה --- ןַאזיטרַאּפ ַא רוחב ַאק :םיליּפעמ יד ןופ
 -נעצנַאק רָאי סקעז טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,רערעדנַא ןַא ןוא ."ןגָארטעג ןוא
 ןעזעג טשינ ןבעל ןייז ןיא ךָאנ טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ,ןרעגַאל-עיצַארט
 רעקיזָאד רעד תעב יװ טייקכעלטקניפ ַאזַא ןוא עיצַאזינַאגרָא ַאזַא ,גנונדרָא ַאזַא
 .עיצקַא

 (1945 ,"םיבתכמ רורצ;)
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 "...ןפלעה רָאנ ןבעגסױרַא טשינ ןליוו רימ,

 רוגי ץוביק םוצ טעדנעװעג ךיז טָאה ײצילָאּפ ףרָאד רעד ןופ רוטנַאדנעמַָאק יד

 ןרָאװעג טיײרפַאב ןענעז עכלעװ םיליּפעמ ןיינ יד ןבעגוצסױרַא גנורעדַאפ ַא טימ

 ןפױא טעװ ,טשינ בוא .רעײרפַאב יד ךיוא יװ ,ץוביק םענופ ןשטנעמ יד ךרוד

 ץוביק רעד טָאה םעד ףיוא .ףָארטש עװיטקעלָאק ַא ןרעװ טגײלעגפורַא ץוביק

 ; טרעפטנעעג

 ןופ טנעדיזערּפ ןטימ ןעמַאזצ -- :ןרעלקרעד רימ ןוא עידומ ןענעז רימ

 ,ןָאדנָאל ןיא ץנערעפנָאק רעשיטסינויצ רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד

 ןצנַאג ןטימ ןוא דנַאל ןיא סעיצוטיטסניא עלַאנָאיצַאנ ערעזנוא טימ ןעמַאזוצ

 "נוא טשינ ךיז ןוא ןעמעננָא טשינ לָאמנייק ןלעוו רימ : רימ ןגָאז בושי ןשידיא

 ןוא שילַארָאממוא ,ךעלצעזעגמוא זיא סָאװ ,ךוב-סייוו ןופ ןצעזעג יד ןפרַאװרעט

 ןוא קלָאפ רעזנוא ןגעק עיצַאנימירקסיד-ןסַאר ןָא טעדנעוו סָאװ ,ךעלשטנעממוא

 .םיליּפעמ יד ייצילָאּפ רעד ןבעגסױרַא טשינ ןלעװ רימ ,דנַאל ןיא טכער ענייז

 ןעמוקוצנײרַא ,םינפוא עלַא ףיוא ןוא קידנעטש ,ןפלעה ייז ןלעװ רימ ,טרעקרַאפ

 ןענעז ייז לייוו ,ןשטנעמ עיירפ יװ ןבעל ןענעק ָאד ןלָאז יז ,דנַאלמיײה רעייז ןיא

 ןשטנעמ ןייק ןבעגסױרַא טשינ ןלעװ רימ .טולב ןגייא רעזנוא ,רעדירב ערעזנוא

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןופ ןעײרפַאב וצ ךיז םיליּפעמ ןפלָאהעג ןבָאה עכלעוו

 רעטרעדנוה ךיוא ןוא ,גנוי ןוא טלַא ,רענייא יו עלַא רימ לייוו !דנַאל ןיא

 ; םיליּפעמ יד ןפלָאהעג ןבָאה ,ףרָאד ןוא טָאטש ןופ םיבושי עקימורַא יד ןופ ןדיא

 טשינ ןלעװ רימ .ןפלעה וצ ייז טיירג טייטש בושי רעשידיא רעצנַאג רעד לייוו

 ןופ הריזג יד ןרעװ טפַאשעגּפָא טשינ טעוו'ס ןמז לכ ןעור טשינ ןוא ןגייווש

 םייה עלַאנָאיצַאנ עשידיא יד ןײטשטנַא טשינ טעוװ'ס ןענַאװ זיב ןוא ךוב-סייוו

 ...לארשי-ץרא ןיא

 דדונ .י
 טמא טא ער

 תילתע ןופ טכַאניד

 .םי ןפיוא טכַאנ זיא'ס

 ענעקנורטרעד ןופ ןבילברַאפ ןענעז עכלעוו ,ןזָארטַאמ עשיטירב ענעגנַאפעג

 רעקידנעמיװש ַא ןופ ןשינעפיט יד ןיא טרַאּפשרַאפ ןסעזעג ןענעז ןוא ןפיש

 סָאד -- "!ָאד זיא טָאלּפ רעד; :עמיטש ַא טרעהרעד ןבָאה ,הסיפת רעשטייד

 .עינַאטירב ןופ םיטש יד ןעוועג זיא

 ,הקזח דיב -- חוכ טימ ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא רעיוט רעד

 גנַאג םעד טרעדנעעג טשינ טָאה סָאד .ןוחצנ רעד ןעוועג טשינ זיא סָאד

 רעדא -- עמיטש ענעי .סולשַאב רעקיטומ ַא ןעוועג זיא סָאד רעבָא .גירק ןופ

 טכַארבעג םיא טָאה ןוא רעדנעלגנע ןדעי וצ ןעגנַאגרעד זיא *!ָאד זיא טָאלפ

 ,קלָאפ ןשילגנע ןופ ןיז יד טָא :טסואוועג טָאה רע .ןוחטב ןוא דיירפ ,גנונפָאה
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 זיא געוו רעד וליפַא ביוא ,גיז םוצ ןריפרעד ןלעװ ייז ,עקיטומ ןוא עיירט יד
 ,ןייגרעטנוא טשינ טעװ ןיז עכלעזַא טָאה סָאװ קלָאפ ַא .גנַאל

 יד רַאפ ףור םעד ןופ גנוטיידַאב יד זיא סיורג יװ -- *!ָאד ןענעז רימ;
 ףור םעד ןרעה וצ טוג זיאס -- *!ָאד ןענעז רימ, .טרַאּפשרַאפ ןענעז סָאװ
 ,ןויצ ןיא ןדיא רַאפ

 ךעלעקניוו עלַא ןיא ןדיא וצ ןייגרעד ףור רעד לָאז -- "!ָאד ןענעז רימ;
 ,קלָאפ ןופ םיטש יד זיא סָאד לייוו ,תולג ןשידיא ןופ

 ןוא עצלָאטש יד ,ןיז יד טָא .ןיז ענייז ןופ םיטש יד ןרעה קלָאפ סָאד לָאז
 ַא .טייו ךָאנ זיא יז וליפַא ביוא ,הלואג יד ןעגנערב ןלעװ ייז --- עיירטעג
 ,רעטנוא טשינ טייג ןיז עכלעזַא טָאה סָאװ קלָאפ

 ,דנַאלגנע טעװעטַארעג טשינ טָאה ןגעװרָאנ ןופ ןגערב יד ייב שינעעשעג יד
 סָאד רעבָא .טריצילּפמָאק רעמ עגַאל יד טכַאמעג ךָאנ טָאה סָאד זַא ,ךעלגעמ
 טיינַאב ךיז טָאה'ס .רעקיטפערק ןּפַאלק וצ ןבױהעגנָא טָאה ץרַאה עשיטירב
 טנַאּפשעג ןוא חוכ ןבעגעגוצ טָאה סָאד .ןלוקסומ יד ןיא עיצַאלוקריצ-טולב יד
 רע ןיילק יװ ,טנעדיצניא רענעי .קלָאפ ןקרַאטש ןקיזָאד םעד ןופ ןלוקסומ יד
 סע ןבָאה ייז -- ןשינעעשעג עכעלנע עכלעזַא ןוא ,ןעוועג ןבָאה טשינ לָאז
 סָאװ טסייג רעד ןעוועג זיא טשרעוצ .ןטַאט עסיורג וצ קלָאפ סָאד ןסיוטשעג
 ,ארומ ןייק ןופ טשינ טסייוו

 .ןגערב עשיגעוורָאנ יד ייב ךיוא ,ןרָאװעג ןכָארבעג זיא ץעזעג סָאד

 עלַאנָאיצַאנרעטניא רַאפ קרַאטש ױזַא ךיז ןגרָאז עכלעוו ,רעדנעלגנע יד

 ןײרַא לַאגעלמוא ןענעז ,םי ןפיוא עיצַאגיװַאנ ךייש סָאװ לעיצעּפס ,ןצעזעג
 ןגעװרָאנ ןופ ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד ןיא

 ,קריקנוד םענעגייא רעזנוא ,קריקנוד ןשידיא ַא וצ זנוא טגניווצ לרוג רעד
 טלגנירעגמורַא ןענופעג ךיז ןבָאה ײמרַא רעשיטירב רעד ןופ ךעלטשער יד
 .ןעגנונפָאה ענייז עלַא טגיילעג קלָאפ סָאד טָאה ייז ףיוא .ןטייז עלַא ןופ רעייפ טימ

 ױזַא יו ,טרעהעג ןבָאה רימ .ןעװעטַאר וצ ייז זומ ַא ןעוועג רעבירעד זיא'ס ןוא
 -- ןפיש-עיסרוקסקע ,ךעלפיש-רעשיפ ,ןפיש-סגירק -- ףיש עשילגנע עדעי

 ,ןלוקסומ ןופ חוכ ןטימ ,לגעז ןופ חוכ ןטימ ,םי ןפיוא געוו ןיא סױרַא זיא ץלַא
 עשילגנע ואוו גערב םענעי וצ קעװַא זיא ץלַא ,ןענישַאמ ןופ טפַארק רעד טימ
 ,גנוטכינרַאפ ןופ רַאפעג ןיא ןוא רעייפ ןיא ןענַאטשעג ןענעז ןעײמרַא

 טניימ גנוקיטעּפשרַאפ עדעי .טייצ ןיא ןעמוק :ןעוועג זיא רקיע רעד ןוא
 ןופ טקירדעג טָאה אנוש רעד ןוא .גנוטכינרַאפ טניימ גנוקיטעּפשרַאפ .,טיוט
 , ,ןטייז עלַא

 (סנ ןבלעז ןפיוא ןטרַאװ קלָאפ טלגנירעגמורַא רעזנוא ןופ ךעלטשער יד

 ייז ןוא ןעמוק ןלָאז סָאװ ,ןעמיווש ןעק סָאװ ץלַא ףיוא ,ךעלפיש ,ןפיש ףיוא
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 ,טיױט -- טניימ גנוקיטעּפשרַאפ .טייצ ןיא ןעמוק :רקיע רעד ןוא .ןעװעטַאר

 .םוקמוא -- טניימ גנוקיטעּפשרַאפ

 :געוו ןיא זנוא ןעייטש סָאװ קריקנוד ןופ ןשטנעמ יד ןסיוו סע ןלָאז ןוא

 ןליפרעד ןלעװ רימ --- ןריסַאּפ טשינ לָאז'ס סָאװ ןוא ןייז טשינ לָאז סע סָאװ

 ! בוח רעזנוא

 ("הרודמל ביבסמ,)

 ן"שת ןופ ןפיש יד

 טנזױט טרעדנוה יד ןייז הלוע טשינ ןלעװ'ס ,הילע ןייק ןייז טשינ טעװיס

 ןײטשטנַא טשינ טעוװ'ס ,תולג ןשיאעּפָארײא ןופ ןָאילימ רעד ןוא ןועגַאל יד ןופ

 .לגנַארעג ַא ןָא -- ןריטסיזקע טשינ ןלעװ ָאד רימ ןוא טרָאד תולג רעד ,הנידמ ןייק

 טרעהעג רימ ןבָאה םיליּפעמ עטײרפַאב יד ןופ .גירק ןופ גנונירטנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס

 "ןדיא ןוא לארשי תאנש ןגעק ,גנוטכינרַאפ ,טיוט ןגעק טפמעקעג ןבָאה ייז ױזַא יװ

 ,סיצַאנ יד ויב ,ןגיוצאב ייז וצ ךיז טָאה טלעװ יד ױזַא יװ טעז ןוא .גנוגלַאפרַאפ

 עכעלטנייפ ַא -- םעד ךָאנ ןוא תילתע זיב ,גנוטכינרַאפ רעייז ךָאנ ןוא געטיצַאנ יד ןיא

 ! טלעװ

 ץנעטסיזקע רעזנוא ןוא .ןבעל ןרַאפ ,ץנעטסיזקע רעזנוא רַאפ ןפמעק רימ

 סקעז יד ןופ לײט רעסיורג ַא .ןפמעק טשינ ןלעװ רימ ביוא טרעכיזעג טשינ זיא

 ,טפמעקעג טשינ ןבָאה יײז לײװ ,ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיא עטכַארבעגמוא ןָאילימ

 ןופ טּפעשעגסױא טציא זיא טלעװ עצנַאג יד .דימ ןענעז רימ --- תמא זיא'ס

 ןופ ,טעמוא ןופ דימ ןענעז רימ -- ןעמעלַא ןופ רעמ ןדיא רימ ןוא ,המחלמ רעד
 ,זנוא בילוצ ןברָאטשעג ןענעז סָאװ יד טימ תופתוש רעמַאזיורג רעד ןופ ןוא ןדייל

 ןיק ָאטשינ זיאס ןוא זומ ַא זיא המחלמ יד .ףמַאק םעד ןריפ ןזומ רימ רעבָא

 יגעווסיוא רעדנַא

 ןיקנע באט .י

 "ןָאסלענעצַאק לרעב,

 1945 ,רעבמעווָאנ 5

 יירב יד טָאה ,גָאטרַאפ רעגיײזַא ריפ םורַא ,רעבמעווָאנ ןט23 םעד ,קיטיירפ
 ןרינָאיצנַאטס סָאװ טָאלּפ ןשילגנע ןופ ןפיש יד ןופ ,"קָאקיּפע ףיש-ךַאו עשיט
 ינ .א לפיש-רעשיפ עשיכירג עניילק ַא ןײרַא טרָאּפ ןיא טכַארבעג ,הפיח ןיא

 .הילצרה ןבענ טכַאנ עקירָאפ ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא לפיש יד .?סוירטימיד,

 ןוא ךעלדיימ ייווצ ,םילוע עשידיא עלַאגעלמוא 20 ןענופעג ךיז ןבָאה ריא ןיא
 ײװ םעדכָאנ סופ ַא ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןיא ייז ןופ רענייא ,םירוחב 8
 םעדכָאנ העש יירד .רעסַאװ ןיא לפיש םעד ןופ ןעגנירּפש וצ טריבורּפ טָאה רע
 םילוע יד ןעמ טָאה ,טרָאּפ רעהפיח ןיא ןרָאװעג טכַארבעג זיא לפיש סָאד יװ

 -רעבירַא גנוכַאװַאב-ײצילָאּפ רעקרַאטש רעטנוא ןוא גערב ןפיוא טצעזעגסױרַא
 ,תילתע ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טריפעג
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 הסיפת ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןוא טריטסערַא ןענעז ןזָארטַאמ ףניפ יד
 שזַאנָאט רעד .תילתע ןייק ןעגנערב טפרַאדַאב ייז ןעמ טָאה ןטכענ .וכע ןיא
 ,ןָאט 230 ךרעב זיא לפיש-רעשיפ םעד ןופ

 טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ךיז טָאה הילצרה ןופ ןרעסַאװ יד ןיא
 ןבָאה סָאװ סעקדָאל .גערב םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה סָאװ ,ףיש ַא ןזיוװַאב
 ןגָארטעג טָאה סָאװ ףיש רעד וצ ןעמואושעגסיױרַא ןענעז ןגערב יד ייב טרַאװעג

 טצעזעגסױרַא ןבָאה ןוא ("סוירטימיד; .וועג) ?ןָאסלענעצַאק לרעב; ןעמָאנ םעד
 יײז .רעדנעל עשיאעּפָארײא ענעדישרַאפ ןופ םיליּפעמ 200 םורַא גערב ןפיוא
 ,םיבושי ענעדישרַאפ ןיא ןליבָאמָאטױא טימ ןרָאװעג טריפעגקעװַא ךיילג ןענעז
 ,גנורעטסייגַאב סיורג טימ ןעמונעגפיוא ייז טָאה'מ ואוו

 שיטירב ַא טָאה ,גערב-םי םייב עיצקַא יד טקידנערַאפ טָאה'מ רעדייא
 -םיליּפעמ רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא קידנעמיווש ןזיוװַאב ךיז לפיש-רעטילימ

 רַאדַאר ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טקעדטנַא זיא ףיש יד זַא ,רעביא טיג'מ ,ףיש
 ,ןפיש-סגירק יד ןבעגעג ןסיוו וצ םעד ןגעוו ןבָאה סָאװ ,ןענַאלּפָארע עשיטירב ךרוד

 -הילצרה םייב ךעלפיש עניילק טקרעמַאב ןבָאה ךעלפיש-רעשיפ עשיבַארַא
 ןטלַאהרַאפ ןבָאה ןוא טרָאּפ רעופי ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז ךעלפיש-ייצילַאּפ .גערב
 ןעוועג ןענעז סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .ןשטנעמ 12 טימ סעקדָאל ייווצ

 טכַארבעג ןענעז רעשיפ יד .שיפ ןּפַאכ וצ ןשינעביולרעד טימ רעגיב-לארשי-ץרא
 םעדכָאנ ןוא יײצילָאּפ םייהעג רעד ךרוד גנושרָאפסיױא ןַא וצ ופי ןייק ןרָאװעג
 ןפלעה ןיא ייז טקידלושַאב'מ .,ןורטַאל ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ייז ןענעז
 ,םיליּפעמ יד

 ענעריס-םרַאלַא ןַא טרעהרעד ןעמ טָאה ,גָאטרַאפ ייווצ ךָאנ בלַאה ,קיטיירפ
 טכַאמעג טָאה םרַאלַא רעד .ביבא-לת ןיא ןוא גערב םענופ טנגעג רעד ןיא
 ןענעז ןעגנולײטּפָא-ײצילָאּפ עקרַאטש .הנורש ןיא עיצנַאטס-ייצילָאּפ עליבָאמ יד
 טזָאל'מ זַא ,ןדלָאמעג טָאה'מ ןענַאװ ןופ ,הילצרה ןופ ןגערב יד וצ סױרַא ךיילג
 ןגעוו יד ףיוא גנוגעוַאב יד .ףיש רעלַאגעלמוא ןָא ןופ םיליּפעמ ּפָארַא טרָאד
 .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא גערב-םי םענופ טנגעג רעד ןיא

 "טָאלּפ םעד ךָאנ ןבָאה רימ,

 ןָאטסניװ טָאה 306 5601 םגצס 2 םגצץ -- 'טָאלפ"םי םעד ךָאנ ןבָאה רימ;
 "נוד ךָאנ סעדער עשירָאטסיה עסיורג ענייז ןופ רענייא ןיא טגָאזעג לישטרעשט
 ירעצרעה ןענָאילימ רעקילדנעצ טרעדורעגפיוא ןבָאה רעטרעוו ענייז ןוא ,קריק

 טּפעשעג רעטרעוװ יד ןופ ןבָאה לארשייץרא ןיא רעצרעה ןָאילימ רעבלַאה ַא
 ןוחטב ןוא רעטיצ טימ רעצרעה ןבָאה ןָא ןַאד ןופ .ןביולג ןוא גנוקיטומרעד
 ןענעז סָאװ ןפיש יד וצ ;םימי יד ףיוא ןענישַאמ ןופ שיור םוצ טרעהעגוצ ךיז
 וצ ,עיסרעּפ-םורד ןוא קסנַאמרומ ,ַאטלַאי ןוא עירדנַאסקעלַא ןייק ןעמואוושעג
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 -רעסַאװרעטנוא ןופ סעדַאטס ןוא סענימ ןעשיווצ ,ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןופ ןגערב יד
 ןיא רעריּפשסיױא וצ ;ןענַאלּפָארעירידרַאבמָאב ןופ לגָאה ַא רעטנוא ןוא ןפיש

 רעיײרפַאב יד וצ ; ןטַאמרַאה עשטייד יד ןופ סעפול יד רעביאנגעק לַאנַאק-שנַאמַאל

 ןטייוו ןיא ןטכַאלש-םי עסיורג יד ןריפ סָאװ יד וצ ; ןגעװרָאנ ןיא ענעגנַאפעג ןופ

 עילַאטיא ,עקירפַא-ןופצ ןופ ןטנָארפ יד ףיוא ןטָאלפ-עיזַאװניא יד וצ ןוא חרזמ

 ןעגעז סָאװ ,עקיליוויירפ עטשרע ערעזנוא ןופ רעטרעדנוה ןוא .ךיירקנַארפ ןוא

 ןופ עיצַאלוטיּפַאק רעד ךָאנ טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןיא ןקעטש ןבילבעג

 רעטנוא ןוא םי ןטימ ןיא גאלעפיכרַא ןשיכירג ןיא לזניא ןיילק ַא ףיוא ַאטערק

 טכַארטעג ןוא טסואוועג ןבָאה ,"סקַא; רעד ןופ ןענַאלּפָארע טימ לופ ןעלמיה

 ןשידנעלטימ ןיא טָאלּפ רעשיטירב ַא ןַארַאפ ךָאנ זיא'ס :ץרַאה רעייז ןיא

 ןיא ןוא .טעװעטַארעג ייז טָאה ןוא ןעמוקעג עקַאט זיא טָאלּפ רעד ןוא .םי

 רעביא טייזעצ ,ןזָארטַאמ עקיליוויירפ ערעזנוא ןופ 1000 יד טימ ץלָאטש רעזנוא

 םעד ןיא זַא ,ליפעג עצלָאטש סָאד ןַארַאפ ךיוא זיא ,גירק ןקיטציא ןיא םימי

 -ַארט רעסיורג ןייז טימ ,קיטסייג ןוא שינכעט קרַאטש ,טָאלּפ ןשילגנע ןקיזָאד

 ןלעטש סָאװ ,לארשייץרא ןופ םירוחב ערעזנוא ךיוא ךיז ןקילײטַאב ,עיציד

 ,םי ןפיוא טירט עטשרע ערעייז

 ריא ןריפוצכרוד טכייל טשינ זיא גנוריגער רעשיטירב רעד זַא ,סיוא טזייוו

 םעד ףיוא ןגײלוצפױרַא ןעגנואווצעג זיא יז ביוא ,לארשייץרא ןיא קיטילָאּפ

 ןרעציפָא עשיטירב ןעגניווצ ןוא םיליּפעמ עשידיא ןּפַאכ ןופ עבַאגפיוא יד טָאלּפ

 יגנוטער ןביורוצקעוַא :טעברַא "עלופמור, עקיזָאד יד ןָאט וצ ןזָארטַאמ ןוא

 "מעק יד ןוא ןרעגַאל-טיוט יד ןופ ךעלטשער יד ןופ דנַאלמייה ַא ןוא גנוזיילסיוא

 ןוא סיפ ערעייז טנערב דרע-םירבק יד סָאװ ,גרעב ןוא רעדלעוו יד ןיא רעפ

 זַא ,סיוא טזייו .ןבעל רעייז טָארדַאב ןוא המשנ רעייז טמסרַאפ רעייפ-האנש

 ןיא קיטילָאּפ ריא ןריפוצכרוד טכייל טינ ןָא טמוק גנוריגער רעשיטירב רעד

 "סגירק ןוא ןענַאלּפָארע ןקישוצסױרַא קיטיונ רַאפ טניפעג יז ביוא ,לארשי-ץרא

 טימ דנַאל ןיא ןגעוו עלַא ןקעדַאב ןוא םירישכמירַאדַאר גנַאג ןיא ןזָאל ,ןפיש

 "נַאװש ייז ןשיווצ ,םיליּפעמ קיצנַאװצ ןּפַאכ וצ ידכ ןליבָאמָאטױא עטרעצנַאּפעג

 "רעד ןוא ןעװעטַאר וצ ךיז טייקטסיירד יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ערעג

 ,דנַאלמײה רעייז ןופ גערב םעד ןכיירג
 (1945 ,רעבמעװָאנ 25 ,"הגה,)

 סנטסָאפ-גערב יד ףיוא ףירגנֶא

 :לעיציפָא ,1945 ,רעבמעווָאנ 5

 ןדיא עטנפָאװַאב עּפורג עניילק ַא טָאה גָאטרַאפ סנייא ךָאנ לטרעפ ַא םורַא

 ייב ךַאװ-ןגערב רעד ןופ םערוט םעד רעטנוא ןפָאטש-סיירפיוא טגיילעגרעטנוא
 .עדייבעג רעד ןדָאש סיורג טכַאזרוארַאפ טָאה סיירפיוא רעד .הגלוא תעבג

 עיצנַאטס-יײצילָאּפ יד ןפירגעגנָא ךיוא ןדיא ןבָאה ףלעווצ ךָאנ ןטונימ 4
 ,רעוועג שיטַאמָאטױא ןוא ןפָאטש-סיירפיוא טימ ילע-ינדיס ןיא
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 ןיא .ביבא-לת ןיא טכַאנ עבלַאה ךָאנ ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא זיא םרַאלַא ןַא
 ײצילָאּפ עליבָאמ יד .סיירפיוא ןקרַאטש ַא טרעהעג ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד
 םרַאלַא רעד זַא ,טלַאה'מ .גערב םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפעגסױרַא ךיילג זיא
 סעיצנַאטס:ײײצילָאּפ ןסיירפיוא םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא
 ,דנַאל ןופ ןטרָאּפ יד ןיא

 : "?ארשי לוק, ,1946 רענמעווָאנ 6

 סָאװ עיצנַאטס-גערב ַא -- ילע-ינדיס ייב עיצקַא רעד ןופ רעריפסיוא יד
 ןבָאה --- ?ןָאסלענעצַאק לרעב, ףיש-םיליּפעמ יד ןטלַאהרַאפ וצ ןפלָאהעג טָאה
 ןוא סנדָאל ערעייז ןכַאמרַאפ ןלָאז ייז ,טנגעג רעד ןיא רעבַארַא יד טנרָאװעג
 ןיק ןעשעג טשינ ייז טעווס זַא ,ןדלָאמעג ייז טָאה'מ .בוטש ןיא ןביילב
 טנרָאװעג שינָאפעלעט ןעמ טָאה עיצנַאטס רעד ןיא טיײל-ייצילָאּפ יד .סטכעלש
 ,סענימ טגיילעגרעטנוא טָאה'מ רעכלעוו רעטנוא ,עדייבעג יד ןזָאלרַאפ ןלָאז יז
 טָאה יירעסיש יד .רעייפ ַא טנפעעג טָאה ןוא טגלָאפעג טשינ טָאה ײצילָאּפ יד
 טריפעגכרוד זיא עיצקַא יד ןוא ,רעפיירגנָא עקיליוויירפ יד טלעטשעגּפָא טשינ
 רעצעלּפ ךס ַא ןיא ןרָאװעג טקידעשַאב זיא עדייבעג יד .רעייפ רעטנוא ןרָאװעג
 ,ןרָאװעג טריאוקַאוע קידנעטשלופ יז זיא סנגרָאמוצ ןוא

 קיפליהייב ןעוועג זיא סָאװ עיצנַאטס-גערב ַא ךָאנ -- הגלוא-תעבג ןיא ךיוא
 טנרָאװעג ןעמ טָאה --- "ןָאסלענעצַאק לרעב, ףיש-םיליּפעמ יד ןטלַאהרַאפ ןיא
 יד ןעוו ןוא ,גנונרָאװ יד טגלָאפעג טשינ ןבָאה ייז ךיוא ;טײל-ײצילָאּפ יד
 ,רעייפ קרַאטש ַא טנפעעג ייז ףיוא ןעמ טָאה ,טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רעפיירגנָא
 ,יירעסיש רעקיטייזנגעק ַא רעטנוא עיצקַא יד ןריפכרוד טזומעג רעבירעד טָאה'מ
 קידנעטשלופ זיא ןוא ןרָאװעג ןסירעגפיוא עדייבעג יד זיא ןטונימ עכעלטע ךָאנ
 ,ןרָאװעג טרעטשעצ

 -עגמורַא ןעגנולײטּפָא-רעטילימ עקרַאטש ןבָאה ןפירגנָא יד ךָאנ סנגרָאמוצ
 םייח תעבג ןוא ןורש ןיא ןופשר ןוא םייפש --- טנגעג רעד ןיא םיצוביק יד טלגניר
 ,םיבושי עקיזָאד יד ןיא ןריפ ןרוּפש יד זַא ,הנעט רעד טימ -- רפח קמע ןיא
 סָאד טָאה ,םירבח יד ןריציפיטנעדיא וצ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה םיצוביק יד ןעוו
 .םירבח ךס ַא טריטסערַא טָאה ןוא ,ןעקנַאט טימ ןסירעגניירַא ךיז רעטילימ
 עטרעגַאלַאב יד וצ ףליה וצ טמָארטשעג ןבָאה ןדיא עטנפָאװַאבמוא רעטנזיוט
 ןשירעטילימ םעד ךרוד ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה ןוא טנעָאנ ןוא טייוו ןופ םיבושי
 .ּפעלק ןוא ןסָאש ןופ ןרָאװעג טיוטעג ןענעז ןדיא טכַא .ןָאדרָאק
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 "שענעס הנח,

 .רעגײד זיא םי רעד .םַאטײא טשינג טזיב

 שיור ןליטש ןײז טימ ןגערפ ךיד טעװ רע

 .ןעגנונּפָאה עגײד ,געװ ןייד ןופ םולח םעד ןגעװ

 .טרָאװעג ןבָאה עלַא -- ןעמוק ןײד ףױא טרַאװעג טָאהימ

 .םי רעד ןוט סעילַאװכ ,ןזלעפ ,דמַאז סָטד ,גערב רעד

 ןעמוק וטסעװ טכַאג עלעקנוט ַא יא . טסואטעג ןבָאה יד

 ןגיוט עשילמיח רעטיוזיױט ןבָאה ,ןבױא ןא

 סעטרבח ײװצ ערעײז ןעגַאטשרַאֿפ

 ,.רערט ַא -- סכעלדנעמוא ןופ ןענעבנג סָאװ

 ש ענע ס הנהח

 1945 רעבמעצעד 7

 םייב דמַאז ןפיוא ףױרַא זיא "שענעס הנח; ןעמָאנ ןטימ ףיש-םיליּפעמ ַא
 ,קיטכיל ןרָאװעג זיא'ס ןעוו .הירהנ ןופ טנגעג רעד ןיא דנַאל ןופ גערב"ןופצ
 ,ןשטנעמ ןופ קידייל ןעוועג ףיש יד זיא

 ריא טימ טרעקעגרעביא ,הירהנ ןופ טרָאּפ ןיא טייז ַא ףיוא טגיל ףיש יד
 ןרעגלַאװ ףיש רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןכַאז עלַא ןופ .םי םוצ קעד
 ןופ ץיּפש ןפיוא .ךעלטסעק ןוא ךעלסעפ ענעכעלב עכעלטע גערב ןפיוא ךיז
 ,"ַאירַאמ, טפירשפיוא יד רעסַאװ ןכרוד ךיז טעז ףיש רעד

 ןופ קחרמ ַא ןיא טכַאניב גערב םוצ ןעמוקעגוצ סיוא טזייו זיא ףיש יד
 ,"סוירטימיד, ןופ רעסערג לסיבַא ןיא יז .השבי רעד ןופ רעטעמ 20 םורַא
 .ןײרַא רעסַאװ ןיא קירטש ךיז ןעיצ קעד םעד ןופ .ןָאט 200 ןופ שזַאנָאט ַא טימ
 סָאװ רענלעז יד ןוא ,ףיש רעד וצ ןייגוצ טשינ ןזָאל סעילַאװכ עשימרוטש יד
 ,ךעלסעפ ענעכעלב יד ףיוא קידנטייר ןעמוקוצ ןריבורּפ ךַאװ רעד ףיוא ןעייטש

 דדונ .י

 דנַאלמייה ןופ גערב ןפיוא גנודנַאל

 םערוטש רעקרַאטש ַא -- ףיש עניילק יד טעװענַאשעג טשינ טָאה םי רעד
 ןוא סעילַאװכ עקידנזיורב יד ףיוא ןביוהעגפיוא יז טָאה ,ןפרָאװעג יז טָאה
 עכלעזַא ןיא) ןשטנעמ-םי ענערַאפרעד יד .רעסַאװ םוצ קירעדינ ןפרָאװעגקירוצ
 ףיש יד .ןקָארשרעד ךיז ןבָאה (ןזָארטַאמ עטסנרַאפרעד יד זיולב ןרָאפ ןפיש
 -גייועג ןייק ןעוועג טשינ זיא םערוטש רעד רעבָא ,ןטלַאהעגסיוא עקַאט טָאה
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 ַאזַא וצ טניואועג ןעוועג טשינ ןענעז ףיש רעד ןיא ןשטנעמ יד .רעכעל
 "'םי רעד ףיוא ןרָאװעג קנַארק ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא ןענעז ייז ןוא שינעלסיירט
 יז ןענעז ןשינעלגָאװ:סנבעל ןוא ןרַאפעג סמערוטש וצ רעבָא .טייהקנַארק

 טשינ ןוא קרַאטש ןבילבעג זיא טסייג רעייז ןוא .,טניואוועג ןעוועג ןיוש

 .ןכָארבעג

 רעטניה .דנַאל ןופ ןגערב יד וצ םַאזגנַאל רעייז טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ייז
 יד ייב רעבָא ,םערוטש םעד ןופ דימ ,קיאור ,םי רעסיורג רעד ןגעלעג זיא ייז
 ךָאנ ךיז טָאה ףיש יד ןעוו ןוא .טזיורבעג ךָאנ סעילַאװכ יד ןבָאה ןגערב

 ַא ןוא ןביוהעגפיוא סעילַאװכ יד יז ןבָאה ,גערב םוצ טרעטנענרעד רעמ

 ,דמַאז ןפיוא טצעזעגפיורַא ןוא סיורָאפ רעטעמ קילדנעצ עכעלטע ןבעגעג סיוטש

 טלסיירטעג ךיז טָאה ףיש יד ; ןּפעלשוצסױרַא יז טריבורּפ ןבָאה ןרָאטָאמ יד

 טשטעװקעגניירַא רעפיט ךָאנ ךיז ןוא ערוכש ַא יװ טיירדעג ךיז ,רעביפ ןיא יו

 ,דמַאז ןיא

 רעטוג ןייק טשינ ןיא ןביהעגנָא ךיז טָאה גערב ןפיוא ןײגפױרַא סָאד
 ךיז טָאה ףיש רעד ןופ ןרָאװעג טזָאלעגּפָארַא זיא סָאװ עקדָאל ַא .טייצ

 -ַארעג םיוק ךיז טָאה תוליּפעמ יד ןופ ענייא .ןעקנוזרַאפ ןוא טרעקעגרעביא

 ריא זיא סָאװ םעד ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג זיא ןטייקירעווש טימ ןוא ,טעוועט

 ןעקנורטרעד טעמכ זיא רעטעברַא-ףיש יד ןופ רענייא ךיוא ,ףליה וצ ןעמוקעג

 טקַאטנָאק רעד ; רעסַאװ טימ ןרָאװעג טליפעגנָא זיא עקדָאל עטייווצ ַא .ןרָאװעג

 ןטונימ עכעלטע .ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא גערב םעד ןוא ףיש רעד ןשיווצ

 ,ףליה יד ןעמוק טעוו'ס ןענַאװ ןופ טסואוועג טשינ ןעמ טָאה טעמכ העש לטרעפ ַא

 קירטש וצ קירטש ןדנובעגוצ טָאה'מ : געווסיוא ןַא ןענופעג ןעמ טָאה ןַאד ןוא

 רעטצניפ רעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז תורבח ןוא םירבח .גערב םוצ ןגיוצרַאפ ייז ןוא

 .גערב םוצ םיליּפעמ יד טעטכירעג ןבָאה ןוא םי ןקידנזורב ןופ רעסַאװ ןטלַאק ןיא

 ןפיוא טנעה עדייב טימ קידנעגנעה גערב םוצ ןכָארקרעד ןענעז ייז ןופ ךס ַא

 ןיגרעבירַא ןופ געוו רעכעלנייוועג רעד ןעוועג טלָאװ סָאד יװ טקנוּפ ,קירטש

 קירטש יד םורַא טרעמַאלקעג ךיז ןבָאה ערעדנַא ; ןטייווצ םוצ ץַאלּפ ןייא ןופ

 ןוא חוכ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ,רעדיוװ ,ערעדנַא .סיפ ןוא טנעה ערעייז טימ

 טנעה עכעלרעדירב עקנילפ ןענַאװ ןופ ,ןײרַא רעסַאװ ןיא ןלַאפעגּפָארַא ןענעז

 יגערב םוצ טריפרעד ןוא טּפעלשעגסױרַא ייז ןבָאה

 ,טלַאק ןעוועג זיא טניװ רעד ךיוא ,טלַאק רעייז ןעוועג זיא רעסַאװ סָאד

 ןוא ימ ןופ םַאלפ םעד טימ טנערבעג ןבָאה ךעלדיימ יד ןוא םירוחב יד רעבָא

 ,ןייז וצ בירקמ ךיז טייקטיירג

 םענעצלַאזעג ןוא ןטלַאק ןיא ןענורעגּפָארַא זיא רערט ענעצלַאזעג ןייא טשינ

 טָאה סָאװ רעד ןעוועג זיא ךעלקילג ןוא .קילג ןופ ןרערט -- םי םענופ רעסַאוװ

 ןקערטשוצסיוא : ןשטנעמ ןופ ןבעל ןיא עטסנבייהרעד סָאד ןָאט וצ היכז יד טַאהעג
 .רעדורב ַא וצ גנוטער ןופ טנַאה ַא

 ("הרודמל ביבסמ,)
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 הליּפעמ

 גערב ןפיוא שינעגעגַאב יד

 ןסירעגפיוא ןענעז טכַאנ ענעי .דנוב רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא טכַאנ ענעי
 -מַאזנייא ןופ ןרעיומ יד --- טיובעג גנַאלנרָאי טָאה'מ עכלעוו ןרעיומ יד ןרָאװעג
 ,רעדירב ןשיװצ ןענופעג רעדיוו ךיז ןבָאה רימ ןוא -- טייקדמערפ ןוא טייק
 ,ָאד ךיוא סָאװ טרעיורטעג קרַאטש טָאה סָאװ ,ץרַאה סָאד ןוא .רעדירב שממ

 עקירעיורט סָאד -- רעוועג טימ ןפמעק וצ ןעגנואווצעג רימ ןענעז ,ןגערב יד ףיוא
 ןקילב ,רעפמעק עגנוי יד ןופ ןקילב יד קידנעעז טסיירט ַא ןענופעג טָאה ץרַאה
 .טייקכעלרעדירב ןוא גרָאז ןופ

 ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ןּפורג עטשרע יד ןופ רענייא ןיא ןעוועג ןיב ךיא ...
 ןיא ןדיא יד ןופ טייהרעמ יד ךָאנ טָאה ןַאד ,קָאטסילַאיב ןיא דנַאטשפיוא םעד
 ןוא ןליוּפ ןיא ןדיא טייהרעמ יד טפָאהעג ןבָאה'ס יװ ױזַא -- טפָאהעג טָאטש
 .א ןעוו ךיוא ..."ןעשעג טשינ סע טעװ זנוא ייב; זַא -- רעדנעל ערעדנַא ןיא
 ַא זַא ןוא ,רָאפ טמוק טרָאד סָאװ טלייצרעד טָאה ןוא ענליוו ןופ ןעמוקעג זיא
 דובכ ןשידיא ןופ ןפירגַאב עטלַארוא יד ןעיײנַאב וצ טכוזרַאפ עכעלטנגוי עּפורג
 טשינ ןענעז ןַאד ךיוא -- טייקידנעטשטסבלעז ןוא ץלָאטש ,טייהיירפ ןופ ןוא
 רימ; :טרעפטנעעג זיולב םיא טָאה'מ ןוא רעצרעה יד ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא
 ."ןבעלרעביא ייז ןלעוו

 רעשיצולח עפורג רעד וצ -- זנוא וצ טדנעװעג ךיז טָאה ענליוו ןופ .א

 ךיוא רָאנ ,גנונפָאה ַא זיולב טשינ ןעוועג זיא לארשי-ץרא ןעמעוו רַאפ ,טנגוי
 וצ ןוא ןבעל םוצ גנואיצַאב רעיינ ַא ןוא שוח-סנבעל םעיינ ַא ןופ לַאװק ַא
 ,גנורעפּפָאפיוא-טסבלעז

 .עּפורג-ספמַאק עטשרע יד ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא רימ ןבָאה ױזַא ןוא
 -פיוא םענופ ןוא ָאטעג רעד ןופ עטכישעג יד ןלייצרעד טשינ ָאד לעװ ךיא

 זיא דנַאטשפיוא רעטשרע רעד ױזַא יו ןלייצרעד טשינ לעװ ךיא .,דנַאטש
 ןוא עקנילבערט ןייק ןרָאװעג ןעמונעגקעווַא זיא .א ױזַא יו ,ןרָאװעג טרידיווקיל
 לעווכ .ןעייר ענעסירעצ יד ןקיניײארַאפ וצ קירוצ טריבורּפ ןבָאה רימ ױזַא יוו
 ןסירעגּפָא קידנעייז ,טײקמַאזניא רעכעלקערש רעזנוא ןיא :סָאד ןגָאז ןיולב
 טייקכעלגעמ םוש ןייק קידנבָאה טשינ ןוא דנַאל ןופ ןלייט עקירעביא יד ןופ
 טקוקעגסױרַא ןגיוא ערעזנוא ןבָאה ,רעועג ןוא הצע ןַא ,ףליה ןעמוקַאב וצ
 ןעמוקעג טשינ טייז ריא רעבָא ,לארשי-ץרא וצ ,ךייא וצ

 ייז; :עּפורג רעד ןיא םירבח עניימ וצ ןרזחרעביא ןוא ןגָאז געלפ ךיא
 -- ךעלגעמ זיא סָאװ ץלַא ןעוט ייז ,ףליה וצ ןעמוק וצ זנוא רעכיז ךיז ןסייר
 ."ןכיירגרעד טשינ ןענעק ייז רעבָא

 טשינ בָאה ךיא .םעד ןיא טביולגעג טשינ ןיילַא ךיא בָאה ןצרַאה ןיא רעבָא

 וצ טייקטיירג ןוא טייקיאעפ עשידיא יד ,ןליו רעשידיא רעד זַא ,טביולגעג
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 ןשיצַאנ ןופ טנעו יד ןיא געוו ןייק ןכערבכרוד ןענעק טשינ ךיוא ןלעװ תונברק
 .עשר

 -רעביא ךיז רעטניה ןבָאה רימ .דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא רימ ןענעז רעטעּפש
 רימ ואוו ןסַאג יד ,ןרעטלע עטכַארבעגמוא ערעזנוא ,ָאטעג עבורח יד טזָאלעג
 ןבָאה רימ ואוו ןוא טַאהעג ביל ןבָאה רימ עכלעוו ,ןעגנוזעג ןוא טעברַאעג ןבָאה
 ,הילע ןוא גנואיירפַאב ןופ גָאט ןפיוא טרַאוװעג

 ןעגנורעדנַאװ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעוו ,*גיז,; םעד ךָאנ ךיוא רעבָא
 ןגעוו טכַארטעג ןבָאה סָאװ ךס ַא ןעוועג זנוא ןשיווצ ןענעז ,הילע וצ געוו ןפיוא
 ןעװעג .גנולפייווצרַאפ ןוא גנונפָאה ןופ ןליפעג עטשימעג טימ לארשי-ץרא
 ןטעב סָאװ םיטילּפ יו ןעמוק ייז וצ ןלעװ רימ :טגָאזעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא
 טבערטשעג ןבָאה רימ .טבערטשעג ךָאד רימ ןבָאה םעד וצ טשינ ןוא ,םימחר
 ןפערטנעמאזוצ ךיז טשינ ןוא לרוג ןשידיא ןופ טייקכעלרעדירב יד ןעיײנַאב וצ
 "נבעל ךעלטשער יד ףיוא תונמחר טָאה סָאװ ,בושי ןקיטעז ןוא ןקיאור ַא טימ
 ,הטיחש רעסיורג רעד ןופ ענעבילבעג

 ןגעוו ןבָאה ךס ַא .טנַאקַאב טציא זיא ןעגנורעדנַאװ ערעזנוא ןופ געוו רעד
 עקידובכב ןופ ןבָאה ןלַארענעג ןוא ןטַאמָאלּפיד .ןעגנוטייצ יד ןבירשעג םעד
 ,געוו-רעדנַאװ רעזנוא ףיוא ןפרָאװעג ןעיירעלדיז ןוא ץומש ךס ַא ןעמרָאפטַאלּפ

 גנולכיורטש ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס רעבָא -- געוו רעד ןעוועג זיא רעווש
 סָאװ טייקירעווש ןייא ןייק ןוא ןעוועג רבוג טשינ טָאה ןליוו-סנבעל רעזנוא סָאװ
 ,טכַאלעגסיוא טינ טָאה גנונפָאה רעזנוא

 ןבעגעג זנוא ןבָאה ייז --- הלואג וצ גנונפָאה יד ןוא ןבעל םוצ ןליוו רעד ,ָאי
 "יפ ןיא טפַאשגנע רעסיורג ןיא ןקַאּפוצנײרַא ךיז ,ןצענערג ןעלגומש וצ חוכ
 רעדיוו ןוא גנַאל-םישדח ןרעגַאל-*סגנַאגכרוד , ןיא טרַאּפשרַאפ ןציז ,ןענָאגַאװ
 םעד ןפָארטעג טשינ ןבָאה רימ ןענַאװ זיב --- רעבָא .ןירַא געוו ןיא ןזָאל ךיז
 םיטילּפ ףיוא יו טקוקעג ןיילַא ךיז ףיוא רימ ןבָאה לארשי-ץרא ןופ חילש ןטשרע
 טנגעגַאב םיא טימ ךיז ןבָאה רימ ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא ןוא ,לרוג ןשידיא ןופ
 םעד טימ שינעגעגַאב יד לייוו ,ײמרַא עשידיא ַא ןרָאװעג רימ ןענעז ןַאד --
 טקיניײארַאפ טָאה סָאװ טנעמעצ רעד ןעוועג זיא ןדיא ןקידלארשי-ץרא ןטשרע
 טלדנַאװרַאפ ייז ןוא םיטילּפ עטלפייווצרַאפ ןוא ענעסירעגּפָא ,עקירעגנוה ןסַאמ יד
 ,קעווצ ַא ןוא ליצ ַא טימ הנחמ עקידנפמעק עסיורג ןייא ןיא

 לסיבַא טָאה רעכלעוו ,רוחב רעקנילפ ,רעקידעװנח:ץרַאװש רענעי ןוא
 ןעגניז ןוא ןעלציוו וצ ךיז טיירג דימת ןעוועג זיא ןוא ךיז ןיא טביולגעג ליפוצ
 טימ ןוא ךיז טימ טָאה רוחב רענעי -- ענענַאטשעגּפָא ןקיטומרעד ןוא ןפלעה ןוא
 רַאפ לגנַארעג רעזנוא ןשיװצ גנַאהנעמַאזצ םעד טריזילָאבמיס ןעמוק םצע ןייז
 ,ץנעטסיזקע ןייז רַאפ לארשייץרא ןיא בושי ןופ ףמַאק םעד ןוא הלּפעה

 יײז .גערב םוצ סעציילפ ערעייז ףיוא ןגָארטעג זנוא ןבָאה םירוחב יד ...
 טימ .,ןטיווקסיב עשידיא עטשרע יד ןוא ייט ןקידלארשי-ץרא ןבעגעג זנוא ןבָאה
 -נוא רערעדנַא רעד טימ ןוא ןדנואוו ערעזנוא טרישזַאדנַאב ייז ןבָאה טנַאה ןייא
 קידנציז ,לסקַא םעד ןופ ןשטילגּפָארַא טשינ ךיז לָאז יז ,סקיב יד טרַאּפשעגרעט
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 ןופ ךיז טגעלפ ,גנוגערפיוא ןוא טלעק ןופ לסיבַא קידנרעטיצ ןוא טלעצעג ןיא

 -קעװַא ,ןייגנירַא טגעלפ רעצעמע ןוא טנעזערב רעד ןכַאמפיוא טייצ וצ טייצ
 ערעזנוא וצ ליומ םענעפָא ןַא טימ ןרעהוצ ךיז ןוא לקניוו ַא ןיא ךיז ןצעז
 .ןעגנולייצרעד

 ערעזנוא ןגעוו ןלייצרעד וצ ןטייהנגעלעג ךס ַא טַאהעג רימ ןבָאה רעטעּפש
 לָאמ ןייא ןייק רעבָא ,ןדיא םתס ןוא טייל-סגנוטייצ ,טניירפ וצ ןעגנובעלרעביא
 ןיא יװ ,ןביולג ַאזַא טימ ןוא קַאמשעג ַאזַא טימ טלייצרעד טשינ סע רימ ןבָאה
 ,טכַאנ רענעי

 "רעד ןוא רעגערט-רעוועג עקיזָאד יד ןעזרעד בָאה'כ ןעוו ,טכַאנ ענעי לייוו
 רעד-טָא זַא ,טליפרעד ךיוא ךיא בָאה ,רעטנוא רימ ןרַאּפש סָאװ סמערָא יד טליפ
 יד ןופ רענַאזיטרַאּפ יד ןוא קָאטסילַאיב ןופ רעפמעקדָאטעג יד ןשיוװצ דנוב
 רעד טָא -- לארשייץרא ןיא רעפמעק עשידיא יד טימ רעדלעוו עשיסורסייוו
 .ןטַאררַאפ טשינ לָאמנייק טעװ רע { קיביײא ףיוא ןביילב טעװ דנוב

 "ינעריס אצנע,

 :לעיציפָא ,1946 ,רַאונַאי 8

 ןכעלגינעק ןופ גנולײטּפָא ןַא טָאה גנוריּפשסיוא-טפול ַא ןופ טַאטלוזער סלַא
 טָאה סָאװ ,ןָאט 500 ןופ ףיש ַא טרָאּפ רעהפיח ןיא טכַארבעג ןוא טּפַאכרַאפ טָאלפ
 ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .הנידמ רעטנַאקַאבמוא ןַא ןופ ןָאפ ַא ןגיוצעגפורַא
 עשידיא עלַאגעלמוא טריפעג טָאה ,"ינעריס אצנע; ןעמָאנ ןטימ ,ףיש יד זַא

 םעד ,ירפ רעד ןיא טנייה גערב ןפיוא ןרָאװעג טצעזעגּפָארַא ןענעז ייז ,םילוע
 ןַאטיּפַאק רעד .תילתע ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ךיילג ןוא ,רַאונַאי ןטס8
 טלעטשעגקעװַא זיא ףיש רעד ףיוא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ןזָארטַאמ יד ןוא
 .ךַאװ ַא ןרָאװעג

 -ַאב רעלופ ןיא רעטילימ טימ טכָאקעג טנייה טָאה טרָאּפ רעהפיח רעד

 םיליּפעמ 910 יד .,גנונַאּפש עלעיצעּפס ןייק טשרעהעג טשינ טָאה'ס רעבָא ,גנונפָאװ

 טריפעגקעווַא ןוא ןסובָאטיױא ןיא ףיש רעד ןופ טריפעגרעבירַא קיאור ןעמ טָאה

 ןיא ןעמוק וצ טזָאלעגוצ טשינ םענייק טָאה'מ .תילתע ןיא רעגַאל-םילוע ןיא

 ןוא ןסירגַאב טנעקעג ךיז ייז טימ טָאה'מ רעבָא ,םיליּפעמ יד טימ טקַאטנָאק

 ןופ גנולײטּפָא-הילע יד ךיז טמענרַאפ םילוע יד טימ .,ןשזנַארָא ןעגנַאלרעד ייז

 ,רוטנעגַא רעד

 -פיױרַא ףיש רעד ףיוא ןעמ טָאה ,גערב םוצ ןדנובעגוצ ףיש יד טָאה'מ ןעוו

 ןופ גנַאזעג קיטכעמ ַא ןרָאװעג טרעהרעד זיא'ס ןוא ןָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןגיוצעג

 "כַא; ףיוא ןייטש ןבילבעג ןענעז ףיש רעד ןבענ עקידנזעוונָא עלַא ."הוקתה;

 רעד .טריטולַאס ןבָאה ןרעציפָא ןוא רענלעז יד ;רעדנעלגנע יד וליפַא ,"גנוט

 .ןָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןגָארטעג טָאה ףיש רעד ןופ ּפָארַא זיא סָאװ רעטשרע
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 לייט ןטסערג םוצ ןענעז ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןעמַאטש םילוע יד
 טרעהעג ךיז טָאה טרָאד ןופ סױרַא זיא סָאװ סובָאטיױא ןדעי ןופ .ןשטנעמ עגנוי

 .רעדיל עשיאערבעה ןופ גנַאזעג ַא

 ךיז טָאה ,ןָאט 400 ןופ שזַאנָאט ַא טימ ,ףיש יד זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא'ס
 ,ירפ רעד ןיא רעגיײזַא טכַא ,שדוח םעד ןט-17 םעד .געט ףלע געוו ןיא ןענופעג
 יד ןופ ןרָאפ העש סקעז ןופ קחרמ ַא ןיא ףיש יד ןעזרעד ןַאלּפָארע ןַא טָאה
 עשיטירב טרעטנענרעד ריא וצ ךיז ןבָאה םעדכָאנ ץרוק .דנַאל ןופ ןגערב
 "רעטילימ יד ןבָאה ,הפיח ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ךַאז יד ןעוו ,ןפיש-סגירק
 יד ןופ לרוג םעד ןגעוו גנוטַארַאב ַא ןטלַאהעגּפָא ײצילָאּפ יד ןוא ןטעטירָאטױא
 "רעבירַא ןוא דנַאל ןיא ןעגנערב וצ ייז ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טכַאנרַאפ ,םילוע
 רעהפיח ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא ףיש יד זיא טכַאנייב ןעצ ,תילתע ןייק ןריפ
 .גנוכַאװַאב רעשירעטילימ רעקרַאטש ַא רעטנוא טרָאּפ

 עיצנַאטסירַאדַאר יד ןסירעגפיוא

 :לעיציפָא ,1946 ,רַאורבעפ 0

 "עג טקידעשַאב למרכ ןפיוא עיצנַאטס-רַאדַאר יד זיא גָאטרַאפ 2:230 טנייה
 "רַאפ ךיז ןבָאה ןשטנעמ עטנפָאװַאב עּפורג עניילק ַא ,סיירפיוא ןַא ךרוד ןרָאװ
 ןעוו .לַאירעטַאמ-סיירפיוא טגיילעגרעטנוא ןוא עדייבעג רעקיטייז ַא ןופ טעבנג
 טל .רעייפ ַא טנפעעג ריא ףיוא ןעמ טָאה ,ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה עּפורג יד
 ןטנַאשזרעס עשיטירב ייווצ .ןפָארטעג טשינ םענייק ןעמ טָאה ,טסואווַאב זיא'ס יו

 ערעדנַא סקעז ךָאנ ןוא ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ רעווש ןענעז עיזיוויד-ילפ רעד ןופ
 ןדנואו עטכייל טימ סױרַא ןענעז רענלעז עשילגנע

 שדוח םעד ןט-20 םעד ןרָאװעג טקעוועגפיוא ןענעז הפיח ןופ רעניואוונייא יד
 םענופ טייז רעטייווצ רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,סיירפיוא ןקרַאטש ַא ןופ גָאטרַאפ
 טרעטשעצ ןצנַאגניא טָאה סיירפיוא רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .גרַאב
 ןפיש-םיליּפעמ ןכוז וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה סָאװ עיצנַאטס:רַאדַאר יד
 ."יגעריס אצנע, ףיש יד ןטלַאהרַאפ וצ ןפלָאהעג טייצרענייז טָאה סָאװ ןוא

 יד ןסיירוצפיוא ךוזרַאפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג לָאמַא ןיוש זיא ,טנַאקַאב יװ
 -ײצילָאּפ רעד ףיוא ףירגנָא םעד תעב ,עיזיוויד-טפול רעד ןופ עיצנַאטס-רָאדַאר

 ןּפַאכ --- ליצ ןבלעז םעד טנידעג טָאה יז ךיוא סָאװ ,הגלוא תעבג ןיא עיצנַאטס
 ןבָאה עכלעוו רענלעז יד טנרָאװעג שינָאפעלעט ןעמ טָאה ןַאד .ןפיש-םיליּפעמ

 ןדיימוצסיוא ידכב ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ ןלָאז ייז ,עיצנַאטס רעד ןיא ןענופעג ךיז
 "מוא ייז ןוא סענימ יד ןעניפעג וצ ןזיוװַאב ןבָאה ייז רעבָא ,תונברק עכעלשטנעמ
 ,ןכַאמ וצ ךעלדעש

 ןרָאטקעלפער:ריּפשסיױא יד ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא ןענעז סיירפיוא םעד ךָאנ
 .ןגערב יד ףיוא
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 ןרָאװעג טקידעשַאב קידנטײדַאב זיא עיצנַאטס-רַאדַאר רעד ןופ עדייבעג יד
 .רעטילימ .םערוטיָאידַאר ַא ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא'ס ,לייט ןטשרעטנוא ןיא

 ןוא למרכה רדה ןיא גָאט ןצנַאג ַא טגעוװַאב רעהפיוא ןָא ךיז ןבָאה ןלורטַאּפ
 ,גרַאב ןפיוא

 "טייגניוו דרָא סלרַאשט;,

 :לעיציפָא ,1946 ,ץרעמ 6

 ןופ ףיש ַא ןעזרעד "ןָארבַאשט, ףיש-רעטשעצ יד טָאה 10:20 ךָאנ ןטכענ
 .לארשייץרא ןופ ןגערב יד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה סָאװ ,ןָאט 150 ךרעב
 יז ןוא ןטנַארגימיא עלַאגעלמוא עשידיא 240 ןענופעג ךיז ןבָאה ףיש רעד ןיא
 ."טעמסיק, טסייה ףיש יד זַא ,רעביא טיג'מ .הפיח ןייק ןרָאװעג טכַארבעג זיא
 .רענעמ עגנוי -- עקירעביא יד ןוא ,ןעיורפ עגנוי ןענעז ןטנַארגימיא יד ןופ 9

 "רַאפ ןיא ןטנעדיצניא ןגעוו ןדלָאמעג ןעמ טָאה ןהעש-טנוװָא רעירפ יד ןיא
 ןכעלב 4 ןענופעג ןעמ טָאה טנװֶָא ןיא 8:50 ,"דול זיירק, ןופ ןלייט ענעדיש
 טָאה 9:50 .ביבא לת-ופי ץענערג רעד פיוא קירב רעד ןבענ ןפָאטש-ןערב טימ
 ,ןלַאירעטַאמ-סיירפיוא ןענופעג טָאה'מ ןעמעוו ייב ,רענעמ ייווצ טריטסערַא ןעמ

 רעטעמָאליק ַא ןופ קחרמ ןיא ךַאװ:קירב רעד ףיוא ןסָאשעג ןעמ טָאה 5
 .תובוחר ןיא עיצנַאטס-ןַאב רעד ןופ

 טריטסערַא עיצנַאטס:ײצילָאּפ רעד ןבענ ביבא-לת:ןופצ ןיא ןעמ טָאה 5
 ןףדנעטשמוא עקיטכעדרַאפ ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ קיצנַאװצ
 .ףליה רעטשרע ןופ ןלַאירעטַאמ ןענופעג ןעמ טָאה ייז ןופ עקינייא ייב

 רעד ןיא ןשטנעמ עקיטכעדרַאפ ןעזרעד לורטַאּפ-ײצילָאּפ ַא טָאה 5
 ןוא רעייפ ַא טנפעעג ייז ןבָאה ,טקרעמַאב ייז טָאה'מ ןעוו .הנורש ןופ טנגעג
 -עג טשינ רעמ ןבָאה ייז רעכלעוו ןופ ,עדייבעג רעקיאייברעד ַא ןיא ןפָאלטנַא
 סָאװ גנוקרַאטשרַאפ ַא ,ײצילָאּפ רעד ןופ יירעסיש רעד בילוצ ןײגסױרַא טנעק
 יד ןעוו .זיוה סָאד טלגנירעגמורַא טָאה הנורש ןופ ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא

 ,ןעיירעסיש טימ ןפירגעגנָא יז ךיוא ןעמ טָאה הנורש ןזָאלרַאפ טָאה גנוקרַאטשרַאפ
 ,ןבעגעגרעטנוא ךיז ןבָאה ןָאקלַאב ןפיוא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ יירד
 הכרב ןעמָאנ ןטימ לדיימ גנוי ַא .טנַאה ַא ןיא טעדנואוורַאפ ייז ןופ רענייא
 זיא יז .ןָאקלַאב םעד ףיוא עטעדנואװורַאפ ַא קידנגיל ןענופעג ןעמ טָאה דלָאפ

 ןענופעג ןעמ טָאה ןָאקלַאב ןפיוא ,לָאטיּפש-סגנוריגער ןיא ןברָאטשעג רעטעּפש
 ןיא ןטפירשפיוא טימ ןעלווָאט ענענָאטרַאק ייווצ ךיוא יוװ ,עיצינומַא ןוא רעוועג
 ."סענימ ,קיטכיזרָאפ, :שילגנע ןוא שיאערבעה

 ןיא םיסדרּפ יד ןופ הנורש ןפירגעגנָא ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 קנַאד ַא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא רעייפ סָאד .עינָאלָאק רעד ןופ טייז-חרזמ רעד
 "כיילג .טרינימרַאפ ןעמ טָאה ןסַאג עקיטייז יד .רעגַאל םענופ עיצקַאער רעד
 וצ ידכ ביבא:לת:ןופצ ןיא ןקָאלב עכעלטע טרידַאקירַאברַאפ ןעמ טָאה קיטייצ
 ןלױפַאב ןבָאה ןענָאזרעּפ עטנַאקַאבמוא .גנוגעווַאב-ליבָאמָאטױא יד ןטלַאהרַאּפ
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 ייז ןוא ײסָאש ןופ טיירב רעד ןיא ןענישַאמ ערעייז ןלעטשוצקעװַא ןרעפָאש יד
 זיא'ס ואוו ,סַאג ףָאגנעזיד ףיוא רקיעב טריסַאּפ טָאה סָאד ,ןזָאלרעביא טרָאד
 סָאװ ,יײצילָאּפ-ליבָאמ רעד ןופ ָאטיױא םעד רַאפ געוו רעד ןרָאװעג טלעטשרַאפ
 .ןרָאװעג ןסָאשַאב ךיוא זיא

 ךיז ןרעטנענרעד ןשטנעמ יו ןעזרעד ןעמ טָאה טכַאנ עבלַאה ךָאנ ץרוק
 טשינ ייז ןבָאה ,ןסָאשעג ייז ףיוא טָאה'מ ןעוו .ןוגד:תיב ןיא יײצילָאּפ רעד וצ
 טרעטנענרעד ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא ךיז ןבָאה םעדכָאנ ,רעייפ ןייק טרעפטנעעג
 ,טייז רעטייווצ רעד ןופ עיצנַאטס-ײצילַאּפ רעבלעז רעד ןופ םיוצ-טָארד םעד וצ

 .ָאטױא ןַא סַאג ףָאגנעזיד ףיוא ןטלַאהרַאפ לורטַאּפ רעשיטָאטש ַא טָאה 0

 רעפָאש רעד .ןליוק לסיבַא ןוא ןלַאירעטַאמידניצ ןענופעג טָאה'מ ןכלעוו ןיא

 ,ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז רערָאפטימ ןייז ןוא
 ופי ןיא עיצנַאטס:-יײצילַאּפ ימ'גע רעד ןופ לורטַאּפ ַא טָאה גָאטרַאפ ריפ

 יַארַא ןגָארטעג ןבָאה ייז .םי-תב ןיא םי ןופ גערב ןפיוא ןדיא ריפ טריטסערַא
 .רעכיטיּפָאק עשיב

 ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ַא טַאהעג ןבָאה ןטנעדיצניא עלַא יד זַא ,הרבס ַא זיא'ס
 ,ףיש ַא ןופ םיליּפעמ ןזָאלּפָארַא

 ןטכעג ךיז טָאה "טייגניוו דרָא סלרַאשט, ןעמָאנ ןטימ ףיש-םיליּפעמ ַא
 טײצרָאי ןטייוצ םענופ גָאט ןיא ,לארשי-ץרא ןופ ןגערב יד וצ טרעטנענרעד
 ןענַאלּפָארע-ריּפשסיױא ןבָאה ןהעש גָאטימרַאפ יד ןיא .טייגניוו רידַאגירב ןכָאנ
 ,"טייגניוא ףיש יד ןעזרעד לארשייץרא ןיא טָאלפ-טפול ןכעלגינעק םעד ןופ
 רעטצניפ זיא'ס ןעוו .טכַאנ זיב טײלגַאב ריא ןוא טריסרוק ריא רעביא ןבָאה ייז
 "רַאפ עריא ןופ ןגיוא יד ןופ ןדניוושרַאפ וצ ןעגנולעג ףיש רעד זיא ןרָאװעג
 ,ןַאלּפ ןטיול ,ביבא-לת ןופ גנוטכיר רעד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה יז ןוא רעגלָאפ

 טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,טרָאּפ רעביבא-לת ןופ טינשּפָא רעסיוועג ַא
 -ייטרַאפ יד ךרוד ןרָאװעג טכַאװַאב זיא ,םיליּפעמ יד ןופ טקנוּפ-סגנודנַאל סלַא

 טריקָאלברֲַאפ ןענעז טקנוּפ םוצ ןריפ עכלעוו ןסַאג יד .הילע רעד ןופ רעקיד

 ,ןכַאװ ןרָאװעג טלעטשעגקעוװַא ןענעז ןעגנַאגסױרַא ןוא ןעגנַאגוצ יד ייב ןוא ןרָאװעג
 יד טנעקרעד רעדיוװ ןענַאלּפָארע-ריּפשסיױא יד ןבָאה טכַאנ עבלַאה םורַא

 יד ןוא ײצילַאּפ יד ,טָאלּפ ןופ בַאטש םעד טרימרַאלַא ךיילג ןבָאה ייז ןוא ףיש

 ןעמוקוצוצ טריבורּפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנולײטּפָא-ײצילָאּפ ןוא -רעטילימ .,ײמרַא

 ַא וצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא ןלורטַאּפ-הנגה ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז ןבָאה ,גערב םוצ
 ןעמואושעגסיורַא ןענעז ןפיש-סגירק ןוא ךעלפיש:ייצילָאּפ .שיוטסיוא-רעייפ
 טכַארבעג ריא ןוא ,םי ןטימ ןיא ןטלַאהרַאפ ריא ןבָאה ,ףיש-םיליּפעמ רעד וצ
 ,הפיח ןייק

 "טייגניו, ןופ טכַאנ יד

 ןעמענוצפיוא ןעגנוטיירגוצ עסיורג ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ביבא-לת ןיא
 -ירב עטעװעטַארעג יד רַאפ ןפָא ןעוועג ןענעז רעזייה רעטרעדנוה .םיליּפעמ יד
 רעד ןופ ןלייט עלַא ןיא טיירג ןענַאטשעג ןענעז עכעלטנגוי רעטרעדנוה ןוא רעד

 .ןדנַאל וצ ןרעטש ייז טעוו'מ ביוא רעדירב ערעייז ןצישַאב וצ טָאטש
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 טָאה םעדכָאנ ץרוק .ןסָאש עטלייצעג טרעהרעד ךיז ןבָאה טכַאנייב 0
 ןוא ןטַאמָאטױא ןוא רעװעגנישַאמ ןופ ןליוק ןופ לגָאה ַא ןבעגעג טָאש ַא ךיז
 ןסַאג יד ףיוא .ןלענּפַארש ןוא ןטַאנַארג ןופ ןסיירפיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס
 םייהַא ןייג וצ ןשטנעמ יד ןלױפַאב ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי ןזיװַאב ךיז ןבָאה
 ןוא ןּפמָאל יד ןכָארבעצ ןעמ טָאה ןסַאג עכעלטע ןיא .בוטש ןיא ןביילב ןוא

 רעהפיוא ןָא ןעגנולקעג ןבָאה שינרעטצניפ רעד ןיא .רעטצניפ ןרָאװעג זיא'ס
 "עג טרידַאקירַאברַאפ ןענעז ןסַאג יד .ןשטנעמ-הנגה ןופ ןלעפַאב ןוא ןפורסיוא
 םעד טריקָאלברַאפ ןעמ טָאה סרעדנוזַאב ,סיסקעט ןוא סָאטױא-טסַאל טימ ןרָאװ
 ירעווקס-ףָאגנעזיד םעד זיב ביבא-לת ןופ ןופצ ןיא ןָאיַאר-טרָאּפ ןופ רָאטקעס
 ,טרידַאקירַאברַאפ ןעוועג ןענעז רעווקס'-ףָאגנעזיד םוצ ןעגנַאגנײרַא יד ךיוא
 שינרעטצניפ רעד ןיא רעבָא ,טייקליטש עטנַאּפשעג ַא טשרעהעג טָאה םוטעמוא
 ןרעװָאר ,ןפָאלעג ןענעז ןשטנעמ --- רָאפ ָאד טמוק סעּפע זַא ,טליפעג ןעמ טָאה
 "רעד ךיז טָאה גנולצולּפ ,טשיורעג טייהרעליטש ןבָאה סָאטיױא ןופ ןרָאטָאמ ןוא

 טרימרַאלַא זיא ײצילָאּפ-ליבָאמ יד זַא ,ןכייצ ַא -- הנורש ןופ ענעריס יד טרעה

 ;ףליה וצ ןפורעג ןבָאה סָאװ ןטעקַאר עטיור ןזיוװַאב ךיז ןבָאה דלַאב .ןרָאװעג

 ,ןסיירפיוא עקרַאטש ןופ ןרענוד --- ייז ךָאנ ןוא ןעמַאלפ-רעייפ ןזיװַאב ךיז ןבָאה'ס
 הנורש ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאטױא-ײצילָאּפ עטרעצנַאּפעג ןוא ןעקנַאט

 רעד ןיא ןסָאשעג ןעמ טָאה ןעקנַאט יד ןופ ,קערומרַאמ-יולה הדוהי ןסַאג יד וצ
 תוריד יד ןיא טקעריד ןרָאװעג ןסָאשעגסיוא ןענעז ןליוק רעטרעדנוה ; ןיירַא טלעוו
 ךיז טָאה קנַאט ןייא .הנורש וצ גנוטכיר רעד ןיא ךיז ןעיצ סָאװ ,רעזייה יד ןופ
 ,רעניואוונייא יד ףיוא ןסיש ןביױהעגנָא טָאה ןוא ףיוה ַא ןיא ןסירעגניירַא וליפַא
 םורַא ןענופעג סנגרָאמוצ ןעמ טָאה 19 ןוא 18 ,רנ רעזייה יד ןופ טנעוו יד ןיא
 ןופ -- רעכעל ערעסערג ךיוא ןוא ןליוק-רעװעגנישַאמ ןופ ךעלכעל טרעדנוה
 .ןלענּפַארש

 ןסַאג יד ףיוא .ןרָאװעג ליטש יירעסיש יד זיא טכַאנ עבלַאה ךָאנ העש ַא
 עטרעצנַאּפעג ןופ גנוטיילגַאב ןיא סָאטױא עשירעטילימ טיירדעג ךיז ןבָאה
 -יווער ןוא ןסָאג עסיוועג טייצ וצ טייצ ןופ ןסָאלשעגּפָא ןבָאה עכלעוו ,ןענישַאמ

 .עקידנזעוונָא יד טריד
 ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ירפ רעד ןיא ןענעז סעיזיווער עכעלטנירג

 ,ביבא-לת ןייק ןריפ סָאװ ןגעוו יד ףיוא ןוא טָאטש רעד ןופ ןלייט
 ,גנושרָאפסיױא רעקידרעטייוו רַאפ ןטלַאהרַאפ ןעמ טָאה ןשטנעמ 20 םורָא

 ,טנַאה ןיא רעוועג טימ טריטסערַא ןעמ טָאה עכעלטנגוי ייווצ

 יח לת
 1946 ,ץרעמ 8

 ןופ ןרָאפעגּפָא קירוצ טייצ עצרוק ַא זיא סָאװ ,"יח לת, ףיש-םיליּפעמ יד
 ןטלַאהרַאפ טכַאנרַאפ ןטכענ זיא ,םיליּפעמ 726 טימ לארשי-ץרא ןייק ךיירקנַארפ
 טקרעמַאב ריא ןבָאה'ס יוװ םעדכָאנ ,ןפיש-סגירק עשיטירב ייווצ ךרוד ןרָאװעג
 .ןענַאלּפָארע-ריּפשסױא טפול רעד ןופ
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 ןיא טכַאמעג "יח לת; טָאה הפיח זיב טרָאּפ ןשיזיוצנַארּפ ןופ געוו םעד
 יז טָאה געט ייווצ .סיורג ןעוועג זיא ףיש רעד ףיוא טפַאשגנע יד .געט 3
 ןטלַאהרַאפ ףיש יד זיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא .םי ןפיוא םערוטש ַא טכַאמעגכרוד
 ןיא טריפעגקעװַא םיליּפעמ יד טָאה סָאװ ,ףיש רעשיזיוצנַארפ ַא ךרוד ןרָאװעג
 ןגיױצַאב ייז וצ ךיז ןבָאה ןזיוצנַארפ יד .עקיסרָאק לזניא ןפיוא טרָאּפ ַא ,ָאשטַאיַא
 טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו .רעטייוו ןרָאפ וצ טביולרעד ייז ןוא קידנעטשנָא
 עצנַאג יד ןעגנערברַאפ וצ ןסייהעג םיליּפעמ יד ןעמ טָאה ,דנַאל ןופ ןגערב יד וצ
 .סעניבַאק יד ןיא ןציז טזומעג ייז ןבָאה גָאטיײב לייוו ,קעד ןפיוא טכַאנ

 .גערב םענופ ליימ 140 ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא *יח לת;
 טימ "לארשי-ץרא ןייק שינעבױלרעד-רָאפנײרַא, ןַא טַאהעג ןבָאה םילוע יד

 "סטייהטנוזעג ןוא גנולײטּפָאקהילע :שילגנע ןוא שיאערבעה ןיא ןעלּפמעטש
 יד ןופ טקיטעטשַאב :ןבירשעג ןעװעג זיא טנעמוקָאד םעד ןיא .גנוליײטּפָא
 ,דנַאל ןיא ןייז וצ הלוע קיסַאּפ סלַא בושי םענופ רעייטשרָאפ

 : ןופ טנורג ןפיוא

 םכיתובא הב ובשי רשא בקעיל ידבעל יתתנ רשא ץראה לע ובשיוע (א
 ןיא ןעניואו ןלעװ ייז ןוא) "םלוע דע םהינב-ינבו םהינבו המה הילע ובשיו
 ערעיײא טבעלעג ןבָאה'ס ואו בקעי טכענק ןיימ ןבעגעג בָאה ךיא סָאװ דנַאל
 רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ערעייז ןוא ייז ,ןבעל טרָאד ןלעװ ייז ןוא ,ןרעטלע
 ,ז"ל לאקזחי -- (קיביײיא ףיוא

 -םיונוצ ךייא ךיא לעװ םימחר עסיורג טימ) םכצבקא םילודג םימחרב (ב
 | ,ד"נ והיעשי -- (ןעלמַאז

 ,1917 רעבמעווָאנ ןט-2 ןופ עיצַארַאלקעד:רופלַאב יד (ג

 ,לארשייץרא רעביא טַאדנַאמ רעד (ד

 :עגנָא זיא ףיש יד ןעוו ,טרָאּפ רעהפיח ןיא טלמוטעג קרַאטש ךיז טָאה'ס
 -ײצילָאּפ עטקרַאטשרַאפ ןוא ןפיש-סגירק ןופ גנוטיילגַאב רעד רעטנוא ןעמוק
 -רַא ןופ רעדיל ןופ גנַאזעג שיאערבעה .ןטייז עלַא ןופ ןלורטַאּפ-רעטילימ ןוא
 עכלעוו ,םיליּפעמ יד ןופ סנטייוורעד ןופ טרעהעג ךיז טָאה לארשי-ץרא ןקידנטעב
 -קירטש יד ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עקינייא .קעד ןפיוא ןענַאטשעג עלַא ןענעז
 ַא ןעזעג ךיז רַאפ טָאה'מ .טסַאמ םוצ ןדנובעגוצ ןעוועג ןענעז סָאװ סרעטייל
 ,ליצ םוצ קידנעמוקנָא ,ןבעל ךָאנ טשרוד סָאװ טנגוי עכעליירפ

 גלָאפרעד םוצ ןפורפיוא ןסירעגכרוד ןבָאה טרָאּפ רעהפיח ןופ טפול יד
 ליױמ םענופ קידנעמוק םשור ןלעיצעּפס ַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,הילע רעד ןופ

 ןיז ןלעיצעּפס רָאג ַא .םונהיג ירודמ העבש טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,טנגוי ןופ
 :רעביא ךיז טרזח סָאװ הרוש יד ןוא דיל-רענַאזיטרַאּפ סָאד ןעמוקַאב טָאה
 ..."!ָאד ןענעז רימ :טָארט רעזנוא ןָאט טקיוּפ ַא טעוו'ס;

 ןכעלגנורּפשרוא ריא ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ףיש רעד ןופ טייז רעד ףיוא
 ,עיזַא, : טפירשפיוא רעד ןעוועג זיא ןעלטרַאג-סגנוטער יד ףיוא .?עיזַא;, : ןעמָאנ
 יד ,ןקרעט -- ןזָארטַאמ ןעצ יד ןוא ,ךירג ַא -- ןַאטיּפַאק רעד .?לובנַאטסיא
 טָאה ףיש רעד ףיוא ."יח-לתע ףױא טרעדנעעג ןעמָאנ ריא ןבָאה םיליּפעמ
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 ןגָארטעג ןבָאה ןענָאפ עכעלטע ךָאנ .ןָאפ עשילגנע ןַא ןוא עשידיא ַא טרעטַאלפעג

 ץובק :טפירשפיוא םעד טַאהעג טָאה ןָאפ ןייא .טנעה ערעייז ןיא עכעלטנגוי
 ,י! ליּפענ לּפעה,, טפירשפיוא טימ ןטנַארָאּפסנַארט ןעזעג ךיוא טָאה'מ ,דלַאוװנכוב
 ,"טרופקנרפ יצולח דוחא; ,(טנגוי עשיצולח עטקינייארַאפ) "םחונ;

 ,דלַאװנכוב ,םיצנעיװשָא ןופ עטעװעטַארעג ןענעז םיליּפעמ לייט עטסערג יד
 ןרעטנוא ןייּפ ןוא ןדייל ערעייז ןופ תונורכז יד ךיז ןיא ןגָארט ןוא ,ןזלעב-ןגרעב

 ,םישזער-יצַאנ
 טרעפטנע -- רעדנעל עלַא ןופ ןעמַאטש רימ --- ? ריא טייז ןענַאװ ןופ --

 ,דנַאלשטיײד ,עינעמור ,ןרַאגנוא ,עטיל ,ןליוּפ ןופ ןעמַאטש ייז ,ָאי .לדיימ ַא
 ןעז ןעמ ןעק סמערָא יד ףיוא .וװ .ַא .א ךיירקנַארפ ,דנַאלָאה ,עיקַאװָאלסָאכעשט
 ןופ טרעדנַאװעג ןבָאה ייז ...ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ןרעמונ עטריאוטַאט
 ןרָאפעגּפָא ןענעז ייז ןענַאװ ןופ טרָאּפ ַא וצ ןעמוקעג ןענעז ייז זיב דנַאל וצ דנַאל
 ןופ רעטלע ןיא רעדניק 3 ָאד רָאנ ןענעז םיליּפעמ יד ןשיװצ .ףיש רעד טימ

 ָאד זיא'ס ..."ןבעל ןבילבעג טשינ ןענעז עטלַא ןוא רעדניק עניילק, ,4

 רענַאיטרַאּפ ענעזעוועג ןענעז םילוע יד ןופ ךס ַא .ןעיורפ ערעגנַאװש לָאצ ַא

 .רעפמעק ןוא
 -- 115 :זיא ןעגנוגעוַאב ערעייז טיול םיליּפעמ יד ןופ גנולייטרַאפ יד

 ,תוצובקה רבח -- 45 ,"רורד; -- 40 ,ריעצה רמושה -- 60 ,דחואמה ץובקה
 .עשיאיײטרַאּפמוא ערעדנַא ןוא ,ר"תיב --- 90 ,*יחרזמ/ --- 60 ,ינויצה רעונה -- 5

 "איצעפס ַאל , ופ םיליּפעמ יד

 :סרעטיור ,1946 ,לירפַא 6 ,םיור

 ,עילַאטיא ןייק ןעמוקעגניײרַא לַאגעלמוא ןענעז עכלעוו ,ןדיא טרעדנוה ףלעווצ
 ,דנַאל ןופ ברעמ-ןופצ ןיא ,איצעּפסיַאל טרָאּפ ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז
 ןפיש עניילק יירד טימ ןרָאפּפָא םייב ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןעוו .ח .ד ןטרעפ םעד
 עשירעטילימ 27 טימ טרָאּפ ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז םילוע יד .לארשי-ץרא ןייק
 יד .גנושרָאפסיױא עיונעג ַא רַאפ ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענעז ןוא סָאטױא:טסַאל
 .ןרָאװעג טריקסיפנָאק ןענעז ןפיש יירד

 ןופ (.ק .ס .א .ר) גנולײטּפָא-ןרעפָאש רעד ןופ ןטנַאשזרעס עשידיא יירד

 -געמַאזוצ ןיא ,טכַאמ רעשיטירב רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ,לארשי-ץרא
 -- ,ײצילָאּפ רעשינעילַאטיא רעד ךרוד ןדיא 1200 יד ןופ טסערַא םעד טימ גנַאה

 .בַאטש ןשירעטילימ ןטריאילַא םעד ןופ ןדלָאמעג לעיציפָא ןעמ טָאה

 :אטיי ,1946 לירּפַא 8 ,םיױר

 -ַאב ןבָאה םיור ןיא ןצנַאטסניא עשיטסינויצ יד סָאװ עמַארגעלעט ַא ןיא
 ןעקנירטרעד ןלעװ רימ; :ייז ןענרָאװ םיליּפעמ עטריטסערַא יד ןופ ןעמוק
 רימ לייוו ,טנורגּפָא םוצ ּפָארַא ריא טימ ןעמַאזוצ ןלעװ רימ ךיוא ןוא ףיש יד

 רימ .גנורעטיברַאפ ןוא שואי ןופ לּפַאטש ןטצעל םוצ ןעגנַאגרעד ןיוש ןענעז

 "עמַא םוצ ןוא גנוריגער רעשיטירב רעד ןופ טּפיױה םוצ טרילעּפַא ,ךייא ןטעב
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 זיא לארשי-ץרא .לארשי-ץרא ןייק ןזָאלנײרַא זנוא לָאז'מ ,טנעדיזערּפ רענַאקיר
 ."ןרעוו טזיילעגסיוא ןענעק רימ ואוו דנַאל עקיצנייא סָאד

 :ןלייצרעד םיליּפעמ יד סָאװ

 ןטעטירָאטױא עטריאילַא יד ןבָאה ,ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא *ידיפ, ןעוו
 ףיוא ןייגוצפיורַא "ןָארטַאמ עכעלגינעקא עטנּפָאװַאב גנולײטּפָא ןַא טקישעג
 טריבורּפ ןבָאה ןוא קעד ןפיוא סעיציזָאּפ ןעמונרַאפ ןבָאה ןזָארטַאמ יד .ףיש רעד
 ןיא ןייגוצרעבירַא ןייז וצ "םיכסמ; םיליּפעמ יד ןעגניווצפיוא דלַאװעג טימ
 עטעװעטַארעג יד .,איצעּפס ןופ ליימ עכעלטע ,יראוואישט רעגַאל-סגנורינרעטניא

 ,םיצנעיװשָא יוװ ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ עכלעזַא טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ

 .טרָא ןופ ןריר וצ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה ,וַאכַאד ןוא ןעזוַאהטַאמ ,וַאנעקריב
 ,םיליּפעמ יד ןופ גנולעטש עטסעפ יד ןוא טנָארפ ןכעלטייהנייא םעד קידנעעז

 .ףיש רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןוא ןזָאלעגכָאנ "ןזָארטַאמ עכעלגינעק, יד ןבָאה

 ןעגנולדנַאהרעטנוא ןופ עטכישעג עגנַאל ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ױזַא ןוא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעציפָא עשיטירב יד ןוא םיליּפעמ יד ןופ רעריפ יד ןשיווצ
 רעבָא .ףיש רעד ןופ ןייגּפָארַא ןלָאז ייז ,ןדיא יד ןדערוצרעביא טימַאב רדסכ
 זַא ,ןרעציפָא עשיטירב יד ןבעגעג ןסיוו וצ םיליּפעמ יד ןבָאה לירּפַא ןט-8 םעד
 טיירג ןענעז ייז זַא ןוא ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןצעזרָאפ טשינ רעמ ןלעװ ייז
 ןרעװ טביולרעד טעװ רעציפָא ןשיטירב ַא זַא :ךַאז ןייא וצ ןייז וצ םיכסמ
 "רעד יד ןעגנערב ךיז טימ טעװ רע ןעוו ,ןַאד זיולב ףיש רעד ףיוא ןייגוצפיורַא
 ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפוצּפָא םיליּפעמ יד רַאפ שינעביול

 יש. ּוב .
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 ןעמָאנ רעיינ ַא -

 רעשידיא ןופ ןעמענ ןופ עטסיל רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא ןעמָאנ רעיינ ַא
 טלעװ רעד ןיא ,טלעװו רעשיטַארקָאמעד רעיינ רעד ןיא ןוא .עיגָאלָאריטרַאמ
 יד ףיוא ןענַאטשעגפיוא זיא סָאװ ,טייקיטכערעג ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ ןופ
 :ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ןרָאװעג טײנַאב זיא ,םזישַאּפ םענעגָאלשעצ ןופ תוברוח
 ןריובעג זיא'ס רעדייא ךָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיגָאלָאריטרַאמ יד ,ידיפ;
 ןכערברַאפ ןיא ןוא ןַאלימ ןופ האמוט רעד ןיא -- טלעוו עיינ עקיזָאד יד ןרָאװעג
 ןכערברַאפ ןופ ךשמה םעד ךיז ףיוא טגָארט סָאװ טלעוו יד ;ַאדוימרעב ןופ
 רעד ןופ עלעגיוו םעד ףיוא ,"אמורטס; ןוא "רָאדַאװלַאס-ןַאס, ,*אירטַאּפ , ןופ
 ןרָאטסינימ ןופ סעדער-ליפעגטימ יד ןרָאװעג ןעגנוזעגסיוא ןענעז טלעוו רעיינ
 וצ טשינ ןסָאלשַאב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריגער ערעייז ןופ ןעגנוציז ןופ קידנעמוק
 .ןעװעטַאר טנעקעג ךיז ןבָאה סָאװ ןדיא ןעװעטַאר וצ ןזָאלרעד

 עכלעוו ,םיטילּפ עשידיא יד ףיוא טלעוו עשיטַארקָאמעד יד טקוק טנייה ךָאנ
 דנַאל ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז סָאװ ןשטנעמ ףיוא יו ,עילַאטיא ןייק ןעמוק
 ץעזעג םעד ןצעלרַאפ וצ טייקטסיירד יד טַאהעג ןבָאה ייז .שינעביולרעד ַא ןָא
 תונעט ןייק טשינ ןבָאה רימ .המחלמ רעד תעב טמיטשַאב טָאה רעלטיה ןכלעוו
 ךיז ןבָאה ייז ױזַא יו ןסייוו רימ .גנוריגער ןייז וצ ןוא קלָאפ ןשינעילַאטיא םוצ
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 ײז ךעלשטנעמ יוװ ךיוא ןסייוו רימ .עּפָארטסַאטַאק רעד תעב ןדיא וצ ןגיױצַאב
 זַא ןסייו רימ .גנואיײרפַאב רעד ךָאנ םיטילּפ עשידיא וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה
 זיא ,ןרָאװעג טקירעדינרעד לָאמ רעקילדנעצ ןיוש זיא סָאװ ,קלָאפ עקיזָאד סָאד

 ןענעז יײצילָאּפ יד ןוא גנוריגער יד ןעוו ןרָאװעג טקירעדינרעד טציא ךיוא

 ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ סָאד ןָאט וצ ןעגנואווצעג ןרָאװעג
 ףיוא יו ןדיא יד ףיוא ץלַא ךָאנ טקוק טלעוו עשיטַארקָאמעד עיינ יד רעבָא

 -רעביא ךיז ןבָאה רענלעז סרעלטיה ךיוא .עסַאמ עקינעטרעטנוא ,ענעקָארשרעד ַא

 ,קָאטסילַאיב ןיא ןוא עשרַאװ ןיא .םינּפ רעדנַא ןַא ךיוא ןבָאה ןדיא יד זַא טגייצ

 ןדיא ןעזרעד ייז ןבָאה עיקַאװָאלס ןופ גרעב יד ןיא ןוא רעדלעוו רענליוו יד ןיא
 עיינ יד רעבָא .טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה ייז יו טלַאטשעג רעדנַא ןַא רָאג טימ

 .לָאמַא טקוקעג טָאה רעלטיה יװ ייז ףיוא ץלַא ךָאנ טקוק טלעוו עשיטַארקָאמעד
 סָאװ ףיש רענעכָארבעצ רעד-טָא ןיא זַא ,ןפירגַאב טשינ ךָאנ טָאה טלעװ יד

 ןופ טסייג םענעי ןופ קינייו טשינ טרירטנעצנָאק ךיז טָאה ,איצעּפס ןיא טרעקנַא

 םעד טָאה סָאװ ,דרָאמ ןוא גנוקירעדינרעד ,גנוקירדרעטנוא ןגעק דנַאטשפיוא

 ןופ תונשקע יד ןוא רעפמעק-ָאטעג יד ןופ הרובג יד ןבעגעג קלָאפ ןשידיא

 .רעדלעוו יד ןיא רערעדנַאװ יד

 ןריפ טשינ רעמ ןעמ טעװ ןדיא : ןגייצרעביא ךָאנ ךיז טעוװ טלעוו עיינ יד
 ןקידתועשר םעד ןגלָאפסיױא טשינ רעמ ןלעװ ןדיא .הענכה טימ הדקע רעד וצ
 ,ןלעטשנגעק ךיז ןלעוו ייז ,ןבעגרעטנוא טשינ טכייל ךיז ןלעװ ייז ,ץעזעג

 1946 ,לירּפַא 9
 (1946 ,ץרעמ 28 ,"רבד,)

 קיירטש-רעגנוה

 :רעטיור ,1946 לירּפַא 10 ,םיױר

 ןיא ףיש רעד ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז עכלעוו ,םילוע עשידיא יד
 םעד ןגעק טסעטָארּפ סלַא קיירטש-רעגנוה ַא טרעלקרעד ןבָאה ,איצעּפסדַאל
 םילוע יד ןוא ףיש יד .ַאונעג ןייק ןרָאפוצּפָא ןעמוקַאב טָאה ףיש יד סָאװ לעפַאב

 ,גערב םענופ טכַאװַאב גנערטש ןרעוו

 ,גָאט ןטייווצ ןייז ןיא ןיירַא ןטכענ זיא םילוע יד ןופ קיירטש-רעגנוה רעד
 ןעיורפ ערעגנַאװש 100 ןוא רעדניק לפייה ַא רעסיוא ,ןטסַאפ ןוא ןקיירטש עלַא
 .ןסע וצ ןרָאװעג טביולרעד זיא'ס ןעמעוו ,(ףיש רעד ףיוא ןעיורפ 240 יד ןופ)
 טײקנסָאלשטנַא יד ןרירטסנַאמעד וצ ידכ ןטלַאהנָא טעו קיירטש-רעגנוה רעד
 ןרָאפוצּפָא ןביולרעד ייז טעוו'מ זיב ףיש רעד ףיוא ןביילברַאפ וצ םילוע יד ןופ

 ןעמַאזוצ ןָאפ עשידיא יד טרעטַאלפ ףיש רעד ןופ טסַאמ ןפיוא ,לארשייץרא ןייק

 .טעטינערעוואוס רעשינעילַאטיא ןופ רענעפ יד טימ
 רעד ןופ גנואיצַאב רעקידנעטשנָא רעד טימ ןדירפוצ ןענעז םיטילּפ יד

 "ןופצ ןיא לעיצעּפס ,ןעגנוטייצ ךס ַא .עסערּפ ןוא גנורעקלעפַאב רעשינעילַאטיא
 רעד ןגעוו עיטַאּפמיס טימ לופ ןעלקיטרַא-טייל טכעלטנפערַאפ ןבָאה ,עילַאטיא
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 יד ןופ עיצַאגעלעד עסיורג ַא ףױרַא ףיש רעד ףיוא זיא ןטכענ ןוא ,שינעעשעג
 עיטַאּפמיס יד םיטילּפ יד טקירדעגסיוא ןוא ןעײטרַאּפ עקניל עשינעילַאטיא
 ,איצעּפס ןופ רעניואוונייא יד ןופ

 עשידיא יד טימ ףיש יד טּפַאכעג טָאה סָאװ ,ײצילָאּפ עשינעילַאטיא יד
 טּפיוהרעביא שיטקַאפ ךיז טָאה יז זַא ,טהנעט ,עיצעּפסדַאל ןופ טרָאּפ ןיא םיטילּפ
 עשינעילַאטיא ןופ עדנַאב ַא ןכוז וצ ןעמוקעג זיא יז רָאנ ,ןדיא ףיוא טכירעג טשינ
 ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא'ס סָאװ םעד טיול ,טיירגעג ךיז טָאה סָאװ ,ןטסישַאפ
 יד טקעדטנַא טָאה ײצילָאּפ יד ןעוו .עינַאּפש ןייק ןפױלטנַא וצ ,ײצילָאּפ רעד
 טלדנַאװרַאפ זיא ןוא ףיש-טכַארפ ַא סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,"ידיפ, ףיש
 זשח ַא טקעװרעד יײצילָאּפ רעד ייב ךיז טָאה ,ףיש-רישזַאסַאּפ ַא ןיא ןרָאװעג
 רעבירעד ןוא ,ןפיולטנַא וצ ידכ ןצונַאב ריא טימ ךיז ןטסישַאפ יד ןלעוװ רעמָאט
 ,טנגעג עצנַאג יד טריקָאלברַאפ ןוא טכַאװַאב ייז ןבָאה

 ןשירעטילימ ַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענעז עכלעוו ,םיטילּפ יירד עטשרע יד
 יד .ןעמרָאפינוא עשיטירב ןגָארטעג ןבָאה ,עיצקודָארּפ רענַאקירעמַא ןופ ָאטיוא
 ןענעז ייז ןעוו ןוא ןטסישַאפ עגיה ןענעז סָאד זַא ,טכַארטעג טָאה ײצילָאּפ
 -סנַארט ןסיורג ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ייברעד ןוא טגָאיעגכָאנ ייז יז טָאה ,ןפָאלטנַא
 יד ןענעז סָאד זַא ,טקיטכעדרַאפ ץלַא ךָאנ טָאה יײצילָאּפ יד .םיטילּפ ןופ טרָאּפ

 ַא ןרעפטנע וצ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה םיטילּפ יד לייוו ,ןטסישַאפ עטכוזעגמורַא
 רע זַא ןעוועג הדומ ַאיצעּפסיַאל ןיא ףעש:ייצילָאּפ רעד טָאה טנייה .טרָאװ
 -עגנָא רעטריצילּפמָאק רעקיזָאד רעד ןיא טשימעג טשינ טּפיוהרעביא ךיז טלָאװ
 ןעוו ,שינעביולרעד ַא טימ טרָאּפ םעד טזָאלרַאפ טלָאװ ףיש יד ןוא טייהנגעל
 ןדיא ןענעז ענעטלַאהרַאפ יד זַא ךָאװ עקירָאפ טסואוועג טלָאװ רע

 טָאה טכַאמ עשינעילַאטיא יד זַא ,רעביא ןעמ טיג לַאװק רעדנַא ןַא ןופ

 ,עיסימָאקילָארטנָאק רעטריאילַא רעד ןופ לעפַאב ןפיוא םיטילּפ יד ןטלַאהרַאּפ
 טנייה ,ףיש רעד ףיוא ןרישזַאסַאּפ יד ןענעז'ס רעוו ןרָאװעג טקעדטנַא זיא'ס ןעוו
 ןוא ןינע ןצנַאג םעד ןופ תורצ עטנערבעג עיסימָאק-לָארטנָאק יד טָאה רעבָא
 ןופ סוטַאטס, םעד ןעמעננָא ןלָאז ייז םילוע יד ןדערוצנייא ךיז ןעימַאב יז
 ןבענ *יראוואישט, רעגַאל ןטנַאקַאב ןיא ןײגרעבירַא ןוא *םיטילּפ ענעבירטרַאפ
 | ן 6 .איצעּפסדַאל

 טקיטײזַאב ןבָאה םילוע יד לייוו ,ןרָאפּפָא ןענעק טשינ ףיש יד טעוװ לייוורעד
 יד לָאז'מ וצרעד ןזָאלרעד טשינ ידכ ,ןענישַאמ יד ןופ ןלייט עטסקיטכיוו יד

 רָאפּפָא רעד ןעוו .לארשייץרא רעסיוא טרָאּפ רעדנַא ןַא ןיא ןריפרעבירַא ףיש
 ןריטנָאמקירוצ ץלַא ןענעק ןעמ טעװ ,ןרעו טביולרעד טעװ לארשייץרא ןייק
 ,העש ייווצ ןופ ךשמ ןיא

 "ידיפ , ףיוא קיירטש-רעגנוה רעד
 ןעוועג רזוג ןבָאה ייז .קיירטש:-רעגנוה ַא ןריפ "ידיפ; ףיוא םיליּפעמ יד

 *ידיפ, ףיוא םיליּפעמ יד .גנַאװצ וצ ןגיוב ךיז קידנלעוו טשינ רעגנוה ךיז ףיוא

 "רעדנַאװ ענייז .קלָאפ ןשידיא ןופ ןליוו-סנבעל ןוויטקַא ןופ רעגערט יד ןענעז
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 ףיױרַא ריא ףיױא ןענעז ייז ;ףיש רעד טימ ןביוהעגנָא טשינ ךיז ןבָאה ןגעוו
 ּפַאטע רעטצעל רעד ןייז טפרַאדעג טָאה סָאד .ליצ רעייז וצ ןייגרעד וצ ידכ
 -עג ןבָאה ייז .גערב ןרעכיז ַא וצ ,געוו ןקיטולב ןוא ןלופנייּפ ןגנַאל רעייז ןיא

 ,עּפָארײא ןיא גייטש-ןבייל רעשיצַאנ רעד ןיא ןבעל ןטעקַאנ רעייז רַאפ טפמעק
 םעד ךיז ןיא ןגָארט ייז ןוא ,ןסַאמ עסיורג ןופ עטלייצעג ןבילברַאפ ןענעז ייז
 .קלָאפ סָאד ןבעלוצפיוא ןוא ןבעל וצ האווצ רעייז ןוא ןענָאילימ יד ןופ קנעדנָא

 ןןדיא עקינעטרעטנוא ןייק טשינ ןענעז *ידיפ; ףיוא םיליּפעמ יד ,ןיינ
 ןעזעג ןײלַא ןבָאה ייז .ןעגנושיוטנַא ןוא שינרעטיב טימ טקיטעזעגנָא ןענעז ייז
 ַא ןופ ןגיוא יד רַאפ ןרָאװעג ןסָאגרַאפ זיא רעדירב ערעייז ןופ טולב סָאד יו
 .רעדלעוו ןוא סָאטעג יד ןיא טפמעקעג ייז ןבָאה םַאזנייא .טלעוו רעקיטליגכיילג

 קנופ רעטצעל רעד ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא טשינ ייז ןיא זיא ,ןעמעלַא ץָארט ןוא

 -רעגנוה ַא ןעוועג רזוג ךיז ףיוא ןבָאה ייז ,ןסיוועג ןכעלשטנעמ ןיא ןביולג ןופ

 ,ןסיוועג םוצ טסעטָארּפ ןעמוטש ַא טימ טעדנעװעג ךיז טימרעד ןוא קיירטש

 רעד ףיוא 1200 יד בילוצ זיולב טשינ ןוא .ןכַאװרעד לָאמסָאד רע טעװו רשפא

 רעד ןופ גנוניישרעד םצע רעד בילוצ ןכַאװרעד סע טעװ רשפא .,*ידיפ, ףיש
 טלפייווצרַאפ ךיז טסייר ןוא ןרעגַאל יד ןיא טרַאּפשרַאפ זיא סָאװ ,הטילּפה תיראש
 ,דנַאלמיײה ןופ ןגערב יד וצ

 ןיא םייה ןייז ןיא קיאור טניואו סָאװ דיא רעדעי ךיוא טליפ טנייה ןוא
 יד ןופ רענייא ןייז טנעקעג טָאה -- דיא סלַא -- רע ךיוא זַא ,לארשייץרא
 רעדָא ליפעמ רעטריטסערַא ןַא ןייז טנעקעג טָאה רע ךיוא .,םיליּפעמ-?ידיפ,
 קידנעטשלופ ךיז רע טריציפיטנעדיא רעבירעד ןוא .רעגַאל ַא ןיא טרַאּפשרַאפ
 -סיוא טנייה סע רע ליו רעבירעד ןוא ,*ידיפ, רעד ףיוא רעדירב ענייז טימ
 ךיז ןופ טמענ :טלעװ רעד ןופ ןוא עינַאטירב-סיורג ןופ קידנרעדָאפ ,ןקירד
 ןרעגַאל יד ןופ הּפרח יד ּפָארַא ךיז ןופ טמענ ."ידיפ, ןופ הּפרח יד ּפָארַא
 ןדיא עטעװעטַארעג יד ןײגניײרַא ייז ןיא ןלָאז ןוא ןרעיוט יד ףיוא טנפע

 (1946 לירַּפַא 11 ,"רמשמ;)

 בושי ןופ טרָאװ סָאד

 ןופ םיליּפעמ יד ,ךייא וצ לכ םדוק טעדנעװעג טנייה זיא טרָאװ רעזנוא
 זיא ןבעל וצ תוכז רעייא .גנוטכינרַאפ ןופ םילוע יד ,הטילּפה תיראש רעד
 ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז עכלעוו ,ןענָאילימ ליפ יד ןופ תוכז ןטימ ןדנוברַאפ
 דנַאל ןקיבײא םעד ןיא ןבעל וצ ןביילקוצסיוא טגַאװעג טָאה ריא ,טיוט םוצ
 ןזָאלוצסױרַא ךיז טומ טַאהעג טָאה ריא ,לארשי-ץרא ןיא --- קלָאפ רעייא ןופ
 ךייא טָאה'מ .ןפיש עשידלעה יד-טָא טימ גערב ןטרַאגעג םוצ געוו רעייא ןיא
 .עטּפשמעג יד טייז ריא .טּפַאכעג

 טלעוו עיינ יד-טָא ,טלעװ עצנַאג יד .ןטּפשמ ןעמ ףרַאד ךייא טשינ רעבָא
 תיראש עשידלעה יד ,רעטכיר יד ךייא רַאפ טּפשמ םוצ טייטש יז ,גיז םעד ךָאנ
 רעייא זיא'ס ףיט יװ ,געוו ןיא ךיז קידנזָאלסױרַא ,ןזיװַאב טָאה ריא ! הטילּפה
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 רַאפ ןסילשרַאפ ןזָאל טשינ טעװ סָאװ ,ץרַאה ַא ךָאנ טָאה טלעוװ יד זַא ,ןביולג
 .םייה רעלַאנָאיצַאנ רעייא ןופ ןרעיוט יד ךייא

 ! רעדירב ,טקרַאטשעג טייז
 ,ץרַאה רעייא טימ ןעמַאזוצ טּפַאלק טלעוו רעד ןיא ץרַאה שידיא סעדעי

 סָאד ןקיאורַאב ןזָאל טשינ ןלעװ רימ ןוא ןקיאורַאב טשינ ךיז ןלעװ רימ
 ,קלָאפ

 יד וצ ןענַאד ןופ יירשעג רעזנוא ןעגנערב וצ ןרעהפיוא טשינ ןלעוװ רימ
 -לעזעג יד וצ ,רעקלעפ ןוא תונידמ ןופ ןטּפיױה יד וצ ,רעקלעפ עטקינייארַאפ
 ,טפנוקוצ רעד ןופ קנופ םעד ּפָא ןטיה סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עכעלטפַאש

 זיא טלקייקרעד ךיז טָאה טייהשטנעמ יד ןכלעוו וצ םוהת רעד ביוא ןוא
 ןקעוופיוא ךיז םוהת ןקיזָאד םעד ןופ ןשינעפיט יד ןופ ךָאנ טעוו ,רעטצניפ עקַאט
 ןופ ןרעיוט יד ןכַאמפיוא טיירב ךייא רַאפ טעװ ןוא חוכ רעכעלשטנעמלַא רעד
 ,דנַאלמיײה רעייא

 1946 ,לירּפַא 1
 ימואלה דעו ןופ גנוטיײל יד |

 ימואל דעו ןופ עיסעס רעד ףיא

 1946 ,לירּפַא 1

 רעד ןופ םעלבָארּפ סָאד טלדנַאהַאב טיירב טָאה ימואל דעו ןופ עיסעס יד
 גנוריגער רעקידלארשי-ץרא רעד ןופ תוריזג-הילע יד וצ בושי םענופ עיצקַאער
 ךיוא רָאנ ,לארשי-ץרא ןופ ןגערב יד ייב רָאנ טשינ םיליּפעמ ךָאנ געיעג ריא ןוא
 ןזָאלרעד וצ טשינ ידכ ,רעדנעל ערעדנַא ןופ ןגערב יד ייב ןוא םי ןעיירפ ןפיוא
 ,םוקמוא ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז ןדיא

 ןרָאװעג טנָאטַאב זיא'ס ,ןגַאלשרָאפ ענעדישרַאפ ןרָאװעג טרעהעג ןענעז'ס
 "ןַצנָא ןסילשַאב טעװ (טַאר רעלַאנָאיצַאנ) ימואל דעו רעד סָאװ טירש רעדעי זַא
 ןיא טירש רעטצעל ןוא רעקיצנייא רעד יװ ןרעוו טכַארטַאב טשינ ףרַאד ןעמענ
 טעדנעוועג ןענעז הטילּפה תיראש רעד ןופ ןגיוא יד .הילע רַאפ לגנַארעג םעד
 םיליּפעמ-"ידיפ, יד ןופ ןגיוא יד יו ױזַא לארשי-ץרא ןיא בושי ןשידיא םוצ
 קיירטש-רעגנוה םעד טרעלקרעד ןבָאה ייז ןעוו טעדנעוועג ןעוועג זנוא וצ ןענעז
 ,ףיש רעד טימ ןטלַאהרַאפ ייז טָאה'מ ןעוו

 ; ימואלה דעו ןופ גנוציז-לופ רעד ןופ ןסולשַאב יד ןענעז טָא ןוא
 בושי םענופ גנורעדָאפ עקימיטשנייא יד גנוריגער רעד ןייז וצ עידומ (

 וצ טדימשעגוצ ןענעז סָאװ ,םילוע ענעטלַאהרַאפ יד ןייז הלוע ןזָאל וצ ףכית
 .עילַאטיא ןופ ןגערב יד ייב ףיש רעייז

 רזוג ךיז ףיוא ןענעז ,גנורעדָאפ יד ןבעגכָאנ טשינ טעוו'מ גנַאל יװ 2
 12 ןבײהנָא ךיז טעװ סָאװ תינעת ַא בושי םענופ רעריפ עטלייוורעדסיוא 5
 ימואלה דעו םענופ ןעָארויב יד ןיא תינעת םעד ןטלַאהּפָא ןלעװו ייז .גָאטיײב
 ,םילשורי ןיא
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 רָאי 123 ןופ רעטלע ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ עלַא ,בושי רעצנַאג רעד 6

 םיליּפעמ יד ןופ גנורעדָאפ רעד טימ ןריציפיטנעדיא ךיז ןלעוװו ,רעכעה ןוא
 "ןוז ןופ (14,4.46) ןסינ ג"י קיטנוז ,קיירטש-רעגנוה רעייז ןיא ןסילשנָא ךיז ןוא
 יד ןרעװ טלעטשענּפָא טעװ גָאט ןבלעז םעד .גנַאגרעטנוא-ןוז וצ זיב גנַאגפיױא

 ןסָאלשעג ןייז ןלעװ ןענַארָאטסער ןוא רעזייה-עפַאק עלַא ןוא דנַאל ןיא טעברַא

 ,טנוװָא 6 זיב ןגרָאמירפ ןופ
 טשינ לָאז ןעמ ןוא קיזומ ןייק ןליּפש טשינ לָאז רעזייה-עפַאק יד ןיא

 ןרעװ טשינ גָאט םעד ןלָאז סָאניק ןוא רעצעלּפ-סגנולייוורַאפ עלַא ,ןצנַאט

 ,טנפעעג

 תינעת רעד
 :זמר .ד

 ַא רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז ,לארשי:ץרא ןיא ןדיא יד ,רימ (א
 גנוטכינרַאפ רעשיטסירעלטיה רעד ןופ ךעלטשער עקידעבעל יד :טנַאװ רעביוט

 זנוא טימ ןעיוב וצ ןוא םייח רעלַאנָאיצַאנ רעייז ןיא ןייז הלוע טשינ ןעמ טזָאל

 ,טפנוקוצ יד ןעמַאזוצ
 ןוא ןייזטסואווַאב םוצ ןעגנערב רָאנ ,ןצומשַאב טשינ םענייק ןליוו רימ (ב

 ףיש רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סָאװ יד ןופ עגַאל יד ןקיצנייא ןדעי ןופ ליפעג
 טריסַאֿפ'ס רעדייא ןָאטּפױא סעּפע ןענעק סָאװ יד ןייז וצ ררועמ ןוא -- ?זוה בד;
 ,קילגמוא ןַא

 רימ ןבָאה ןברוח ןסיורג םעד תעב ןוא ןרָאי-המחלמ עלַא ןופ ךשמ ןיא (ג
 זיא'ס :טגָאועג זנוא ןעמ טָאה ןַאד .טנַאװ רעד-טָא ןיא ּפָאק רעזנוא טקַאהעג
 זיא טציא ,ָאטשינ רעמ רע זיא טציא ,רעלטיה ןעוועג זיא ןַאד ; טייצ-המחלמ
 -םוהת ךרוד ,תמא --- סיורָאפ טייג טלעװ יד .ןוחצנ ןכָאנ טלעוו עיינ ַא ןַארַאפ
 עשידיא סָאד טשינ זיולב ,טפנוקוצ ַא ןבָאה עלַא ןלעװ .טפנוקוצ ריא וצ --- ןגעוו
 ? סָאװרַאפ !? קלָאפ

 ןענעק ןדיא רימ ןוא -- טלעוו עטכערעג ַא ןייז לו טלעוו יד לפיוו ףיוא (ד

 טל ףרַאד ןַאד -- טלעװ רעד ןיא טייקיטכערעג ןופ ןייז שאימ טשינ ךיז

 ענייא ןייז דנַאלמייה ןייז ןיא קלָאפ ןשידיא ןופ גנוזיילסיוא יד ןביולג רעזנוא

 ןפָאה וצ טנורג ַא ןבָאה רימ ןוא .ןטכילפ עשילַארָאמ עטסקיטכיוו עריא ןופ
 ןצנַאג ןופ יירשעג םעד טריזילַאבמיס סָאװ םיליּפעמ יד ןופ יירשעג סָאד זַא
 ,ןרעו טרעהרעד טעװ --- קלָאפ ןקידנרעדנַאװ

 : ןוָאשַאבור .ו

 רעדרעמ סָאװ טָאטש ַא ןיא : הכלה עשוריפב ַא ןַארַאפ זיא תבש תוכלה ןיא
 טזָאלב ,םי ןטימניא ךיז טקנירט סָאװ ףיש ַא ףיוא רעדָא ,טלגנירעגמורַא ןבָאה
 ףליה וצ ןעמוק וצ ייז קלָאפ סָאד ןפורוצנעמַאזוצ ידכ ,תבש וליפַא רפוש ןעמ

 רָאנ -- טָאטש ןייק טשינ ןלַאפַאב ןעמ זיא לַאפ רעזנוא ןיא .ןעװעטַאר וצ ןוא
 רעזנוא סָאד זיא --- םיחצור ךרוד טלגנירעגמורַא ןרָאװעג זיא קלָאפ ץנַאג ַא
 ,ףור-רפוש



 ןליוּפ ןיא םיצולח 2202

 טעטירַאדילָאס ןופ ןכייצ ןיא

 ; 1946 ,לירּפַא 13 ,ןָאדנַאל

 ןרָאװעג טלעטשעגּפָא קילייוטייצ זיא "ידיפ, ףיוא קיירטש-רעגנוה רעד

 טָאה יקסַאל רָאסעּפָארּפ .ףיש רעד ףיוא יקסַאל דלָארַאה ןופ ךוזַאב םעד ךָאנ
 יבָארּפ ןצנַאג םעד ןעמדיוו וצ ךיז ךיז ףיוא טמענ רע זַא ,םיליּפעמ יד טגָאזעגוצ
 ,ןיוועב רעטסינימ-ןרעסיוא טימ סעומש ןכעלנעזרעּפ ַא ןיא ןרירַאב םיא ןוא םעל
 םעד ןסירעגרעביא םיליּפעמ יד ןבָאה גנורעכיזרַאפ רעד ןופ ךמס םעד ףיוא
 ,לירּפַא ןט-19 םוצ זיב קיירטש-רעגנוה

 ;1946 ,לירּפַא 14 ,םילשורי

 -עגרעביא ןבָאה "ידיפ; ףיוא םיליּפעמ יד זַא םעד ןגעוו עמַארגעלעט יד
 זיא ,יקסַאל דלָארַאה ןופ ץנעוורעטניא רעד קנַאדַא קיירטש-רעגנוה םעד ןסיר
 יד ןיא ןטסַאפ סָאװ ,בושי ןופ רעריפ ןציירד יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טכַאנרַאפ
 ןציירד יד .םיליּפעמ יד טימ טעטירַאדילָאס סלַא ימואלה דעו ןופ ןעָארויב
 טשינ ןסָאלשַאב ןבָאה ייז רעבָא ,טייקנדירפוצ טימ העידי יד ןעמונעגפיוא ןבָאה
 זַא ,העידי עלעיציפָא ןייק ןעמוק טשינ טעוו'ס ןמז לכ תינעת םעד ןסיירוצרעביא
 ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפוצּפָא שינעביולרעד יד ןעמוקַאב ןבָאה םיליּפעמ יד

 סולשַאב ןייז ןרעדנע וצ טשינ ןסָאלשַאב טָאה ימואלה דעו רעד ךיוא
 ,קיירטש ןגעוו

 :אטיי ,1946 לירפַא 15 ,םױר

 ןַא ןיא טרירטסנָאמעד ןטכענ טָאה לארשייץרא ןיא בושי רעשידיא רעד
 ןיוש ןטסַאפ עכלעוו ,רעריפ ענייז טימ טעטירַאדילָאס ןייז קיירטש םענײמעגלַא

 ןופ טכער יד רַאפ ןפמעק וצ טײקנסָאלשטנַא עטסעפ ןייז ןוא ,גָאט ןטירד םעד

 רעייז ןיא גנוטער וצ הטילּפה תיראש רעד ןופ טכער יד ןוא הלואג וצ קלָאפ
 טסַאפעג ןבָאה דנַאל ןופ ןעלקניוו עלַא ןיא רעטנזיוט רעקילדנעצ .,דנַאלמיײיה
 עיצַאקינומָאק עשיטָאטש יד ןוא טעברַא עדעװטעי ;תינעת םעניײמעגלַא ןיא
 ענעסקַאװרעד ןוא עכעלטנגוי רעטנזיוט .,ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא זיא
 ןשטנעמ ןסַאמ .סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה
 ןצנַאטסניא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ עדייבעג רעד וצ טמָארטשעג ןבָאה

 ;ַא"טיי ,1946 לירפַא 15 ,םױר

 ןיא ,עילַאטיא ןיא ןרעגַאל עלַא ןיא םיטילּפ יד ןופ קיירטש-רעגנוה רעד

 ,םולשב ךרודַא זיא ,איצעּפס-ַאל ןופ םיליּפעמ יד טימ טעטירַאדילָאס ןופ ןכייצ

 "ךדסירעגנוה , רעד

 רעפסָאמטַא ןַא ןיא םילשורי ןיא ךרודַא זיא חסּפ גָאט רעטשרע רעד
 טשינ רשפא טָאה סָאװ בושי ןשידיא ןופ עיצַאדילָאסנָאק רעקיטכעמ ַאזַא ןופ
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 -נקיירטש יד ןופ סולשַאב רעד .בושי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןכיילג ריא טַאהעג
 ,וצרעד טריפרעד טָאה טכַאנ-"רדס; רעד ןיא ךיוא תינעת םעד ןצעזוצרַאפ עקיד
 עקידנטסַאפ יד וצ עטסטנעָאנ יד ,ןדיא רעמילשורי יד ןופ בוט-םוי רעד זַא
 ,רעטכיל יד .קיירטש-רעגנוה םעד ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא ,רעריפ
 יד ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ואו רעמיצ םעד ןופ טלַארטשעגסױרַא ןבָאה סָאװ
 ,רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ רעצרעה יד טרעדורעגפיוא טָאה ,רעריפ עקידנטסַאפ
 טכַאנ רעד ןיא ךָאנ עדייבעג יד ןרישרַאמוציײברַאפ ןביוהעגנָא ןבָאה עכלעוו
 ,רדס ןופ

 דָעו ןופ לָאז םעד ןיא טשרעהעג טָאה רעפסָאמטַא עקיטרַאנגיא רָאג ַא
 ריפ טימ "רדס? ַא ןעוועג זיא'ס .עקידנטסַאפ יד ןופ "רדס; טםעד ףיוא ימואלה
 םעד רעסיוא .איבנה והילא רַאפ ןייו טימ סוכ סיורג ןייא ןוא ייט רעזעלג
 הדגה עטלַא ןַא ןטלַאהעג טָאה רענייא .לענָאיצידַארט ןעוועג *רדס, רעד זיא
 סָאװו הדגה עטשרע יד ,קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ םואעזומ םעד ןופ
 ,םינבר-טּפיוה יד ןופ ןעניישרעד סָאד .,דנַאלשטייד ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא
 "וצ ןייז ןעמוקעג ןוא טסעג ןוא תוחּפשמ ערעייז טזָאלעגרעביא ןבָאה עכלעוו
 שודיק .גנומיטש יד ןבייהעג רעמ ךָאנ טָאה ,בושי ןופ רעריפ יד טימ ןעמַאז
 טגערפעג טָאה עפורג רעד ןיא רעטסגניא רעד .ייט ףיוא טכַאמעג ןעמ טָאה
 טכַאמעג ןעמ טָאה ?איצומה,, .םינוגינ עשידיסח ןעגנוזעג טָאה'מ .תוישק ריפ יד
 עלַא ןשיוצ ךעלעקיטש עניילק וצ ןרָאװעג טלײטרַאפ זיא סָאװ הצמ ַא ףיוא

 ךַאפ ריט יד ןענעפע סָאד ןפורעגסיורַא טָאה סעיצָאמע עקרַאטש .רעטסַאפ
 רעלעיצעּפס ַא טימ ןרָאװעג טגָאזעג זיא "ךתמח ךופש/; ןוא ,איבנה והילא
 ,טכַאנייב טעּפש זיב ןגיוצעג ךיז טָאה "רדס, רעד .גנונָאטַאב

 ןטכענ ןיא םילשורי ןיא סעיצוטיטסניא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ףיוה רעד
 א ןעועג לגר הלוע ןענעז רעטנזױט רעקילדנעצ ןכלעוו וצ ץַאלּפ ַא ןעוועג

 "יטנעדיא רעייז טקירדעגסיוא ייז ןבָאה םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא .,גָאט ןצנַאג
 ןזָאלוצנײרַא בושי םענופ גנורעדָאפ רעד טימ ןוא עקידנקיירטש יד טימ גנוריציפ
 תיראש רעד רַאפ דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןענעפע ןוא "ןוה בד, ןופ םיליּפעמ יד
 -עגנייא םישרדמ-יתב יד ןופ ןעמוקעג ןענעז רעטנזיוט .עּפָארײא ןיא הטילּפה
 ףיוה ןפיוא ףסומ ןענעװַאד טצעזעגרָאפ ןבָאה ךס ַא ןוא םיתילט ןיא טלקיוו
 וצ טייצ ןופ ןענעז רעריפ עקידנטסַאפ יד .סעיצוטיטסניא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ

 ,עטלמַאזרַאפ יד רַאפ סעדער עצרוק ןטלַאהעג ןוא ףיוה ןפיוא סױרַא טייצ

 ןופ סעיצַאגעלעד ןעמוקנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה גָאטימרַאפ ןצנַאג ַא

 רעריפ עשידיא יד ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .בושי םענופ ןזיירק עלַא

 ןבעג לָאז יז ,גנוריגער רעד ייב ןלעוּפוצסיױא ןעגנואימַאב עקידרעטייוו טכַאמעג

 טכַאנרַאֿפ .םיליּפעמ-"זוה בד, יד ןופ הילע רעד רַאפ שינעביולרעד עקיטיונ יד

 -טנגוי עלַא ןופ עיצַארטסנָאמעד-טעטירַאדילָאס עשימרוטש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 םעד ןגעװ העידי יד ןעמוקעגנָא זיא ןַאד טקנוּפ .םילשורי ןיא ןעגנוגעווַאב

 ןופ םיליּפעמ יד ןופ הילע רעד ןגעוװ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ סולשַאב

 .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא קיירטש-רעגנוה רעד זַא ןוא ַאיצעּפסדַאל
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 ימואל דעו ןופ גנודלעמ יד

 ןופ עוויטוקעזקע רעד ןשיוװצ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןופ אצוי-לעוּפ סלַא
 עשילגנע יד טָאה ,רעטסינימ-לַאינָאלָאק ןטימ ןָאדנָאל ןיא רוטנעגַא רעשידיא רעד

 ןינע םעד ןופ טייקיטכיו עלעיצעּפס יד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ ,גנוריגער
 וצ ןעוועג םיכסמ ,ַאיצעּפס ןיא "ידיפ, ףיש רעד ףיוא םיטילּפ עשידיא יד ןופ
 "יטרעס-הילע עּפורג רעקיזָאד רעד ןבעג וצ רוטנעגַא רעשידיא רעד ןביולרעד
 רעקידלארשי-ץרא רעד ןופ ןעמוקַאב טעװ יז עכלעוו עטָאװק רעד ןופ ןטַאקיפ
 ,גנוריגער

 ןלייטוצוצ ןסָאלשַאב ךיילג טָאה רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ עוויטוקעזקע יד
 ןייק ןייז הלוע ייז ןלעו םורַא ױזַא ןוא ןטַאקיפיטרעס עקיטיונ יד םיליּפעמ יד

 ,(* ןימרעט ןקירעהעג ןיא לארשי-ץרא
 ָארויב ןיא זיא ,גָאטימכָאנ טנייה רַאסימָאק-ךיוה ןטימ ףערטנעמַאזוצ ַא ךָאנ

 ןצנַאטסניא יד ןופ גנוציז עקידנגנירד ַא ןרָאװעג ןפוררַאפ ימואלה דעו ןופ
 "ַאב זיא ןעגנוניימ ןופ שיוטסיוא ןַא ךָאנ .רעריפ עקידנטסַאפ יד טימ ןעמַאזוצ
 ןסיירוצרעביא ,גנוריגער רעד ןופ סולשַאב םעד ןופ קילבנָא ןיא ,ןרָאװעג טמיטש
 ןטסַאפ העש 101 ךָאנ ,טכַאנרַאפ רעגיײזַא סקעז תינעת םעד

 1946 ,לירּפַא 7

 תינע ת ןכָאנ

 יא

 זומ ר דוד

 ןלעװ רימ .ןייז הלוע ןלעוװ םיליּפעמ יד .תינעת םעד טקידנערַאפ ןבָאה רימ
 ,דנַאל ןיא ןעמענפיוא ייז

 וצ ןעוועג הכוז טָאה טכַאמעגכרוד ןבָאה רימ עכלעוו גנוקינייּפ עניילק יד
 טייקנבעגעגרעביא עקיצרַאה יד ןעזעג ןבָאה רימ .בושי ןיא גנַאלקּפָא ןפיט ַא
 *עלעד יד ןופ ןוא ,זיוה סָאד טרעגַאלַאב ןבָאה עכלעוו ,םילשורי ןופ ןיז יד ןופ

 טרעהעג ןבָאה רימ .דנַאל ןקע עלַא ןופ ןעמוקעג זנוא וצ ןענעז עכלעוו סעיצַאג
 םענײמעגלַא םעד טליפעג ןבָאה רימ .,ןגָאז וצ טַאהעג ןבָאה עגנוי ןוא עטלַא סָאװ
 ןייז וצ טנורג ַא ןבָאה רימ .זיורבפיוא םענעטלַאהעגקירוצ םעד ןֹוא רעטיצ
 טפַאשביל ןופ עילַאװכ רעד ןופ המשנ רעד ןופ ןשינעפיט יד וצ זיב טרירעג
 ןופ ךשמ ןיא ימואלה דעו ןופ עדייבעג יד טציילפרַאפ טָאה סָאװ גרָאז ןוא
 .תינעת םענופ געט ריפ יד

 'כיילג טשינ רָאנ ,ןייז וצ הלוע שינעביולרעד יד ןעמוקַאב ןבָאה םיליּפעמ-ײיידיפ , עלַא (*

 ףיוא ךיילג ןרָאפסױרַא ןלעװ 675 .שדוח ןקיטנייה ןעמוק טעװ לייט עטסערג יד ,קיטייצ
 ןעמוקנָא ןלעװ 100 םורַא .שיפַארגעלעט ןרעװ ןבעגעג טעװ סָאו טַאקיפיטרעס ןוװיטקעלָאק ַא

 ןעמַאר יד ןיא ןרעװ ןבעגעג ןלעװ ןטאקיפיטרעס עלַא .יַאמ ןיא עקירעביא יד --- לירּפַא ןיא

 .עטָאװק רעכעלשדוח רעניילק רעד ןופ
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 ,טוג ץנַאג טסואוועג רימ ןבָאה ,תינעת םעד טרעלקרעד ןבָאה רימ ןעוו
 זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ .ףמַאק רעזנוא ןופ ףוס רעד טשינ ךָאנ זיא סָאד זַא
 -ַאקירעמַאדָאלגנַא רעד ןיא טכַארטַאב גנוזייל עסיורג יד טרעוו געט יד ןיא דָארג
 רעד ןופ רעדילגטימ יד .גנוזייל רעטכערעג ַא ףיוא ןפָאה רימ .עיסימָאק רעשינ
 ךיוא רעבָא .זנוא רַאפ זיא ענַאל יד טסנרע יוװ טגייצרעביא ךיז ןבָאה עיסימָאק

 בושי ןצנַאג םענופ טייקטיירג יד זיא'ס קרַאטש יו תודע ןייז ןלעװו געט יד
 ,טפנוקוצ ןייז רַאפ ןפמעק וצ

 ןויסנ רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא םיליּפעמ יד ןופ חסּפ רעקירָאי-יײה רעד
 יד ףיוא טכיל ןייז ןלַארטשסױא טעוװ רע .בושי םענופ עטכישעג רעד ןיא
 ,טייהנייא ןוא עיצַאדילָאסנָאק רעזנוא ןקרַאטשרַאפ וצ געט עקידנעמוק

 יב

 ןַאממפעה .י

 "נוה ךָאנ טקידנערַאפ ךיז טָאה בושי םענופ עטלייוורעד יד ןופ תינעת רעד
 ןייז רעריפ ענייז סיוא טקירד בושי רעצנַאג רעד ןוא העש ןייא טימ טרעד
 ,קלָאפ םענופ דובכ םעד ןצישַאב וצ ידכ טקיניײּפעג ךיז ןבָאה ייז .גנונעקרענָא
 ןרָאװעג תינעת רעיײז טימ ןענעז ייז .ןדיא ןדעי רַאפ הילע וצ טכער יד ןוא
 רעד .בושי ןצנַאג םעד טרידילָאסנָאק םעד טימ ןבָאה ןוא רובצ-יחילש יד
 ןוא ןליפעג יד ןופ טקנוּפנּפינק רעד ןעוועג זיא ןשטנעמ ןצפופ יד ןופ תינעת
 תוציחמ ןענעז ןדנואוושרַאפ ,םוטנדיא ןקידלארשיז-ץרא ןצנַאג םעד ןופ ןליוו םעד
 עקידנטסַאפ יד טקיניײיארַאפ טָאה תינעת רעד .סעיצקַארפ ןוא ןעײטרַאּפ ןשיווצ
 רעסיורג ַא ןעװעג זיא'ס .טנוזעג רעייז רעביא טרעטיצעג ןבָאה סָאװ יד ןוא
 סָאװ ,בושי ןטרידילָאסנָאק ןוא ןטקינייארַאפ ַאזַא ךיז רעטניה ןבָאה וצ תוכז
 .ןעזעג טשינ טציא זיב ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד

 ןעוועג םיכסמ טָאה גנוריגער יד ןעוו ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא תינעת רעד
 ,עטָאװק רעכעלשדוח רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןטַאקיפיטרעס םיליּפעמ יד ןבעג וצ
 טשינ לייו ,טפמעקעג טָאה בושי רעד רעכלעוו רַאפ גנוזייל יד טשינ זיא סָאד

 טיובעג טעװ ןובשח רעייז ףיוא ןסנַאװַא ןוא סעטָאװק עטצענערגַאב עכלעזַא טימ
 עסיוועג ַא ןענעכייצרַאפ ןעמ ןעק ןגעווטסעדנופ רעבָא ,הנידמ עשידיא יד ןרעוו
 -מוא; ןענעז לָאמ ןטשרע םוצ .לגנַארעג רעזנוא ןופ ןובשח ןפיוא גנוכיירגרעד
 קנַאדַא ,לארשי-ץרא בלַאהרעסיוא קידנעיײז ךָאנ *לַאגעל; ןרָאװעג םילוע ?עלַאגעל
 סעיצַארטסנַאמעד-טעטירַאדילָאס יד ןוא גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןופ קורד םעד
 רעכערב יװ טשינ ןרַָאפ טציא ןלעװ ַאיצעּפסדַאל ןופ םיליּפעמ יד .בושי םענופ
 ןענַאלּפָארע ןייז םינּפ"לבקמ טשינ ייז ןלעו דנַאל ןופ ןגערב יד ייב ןוא ,ץעזעג ןופ

 וצ בושי ןופ ןליפעג יד .רעכערברַאפ יו ןריפ ייז ןלעװ סָאװ ןפיש-סגירק ןוא
 -רַאפ ןבָאה ייז .קיצרַאה רעקינייװ רָאה ַא ףיוא ןייז טשינ םעד בילוצ ןלעוו יז
 טרעטנומעגפיוא ןבָאה ייז ןוא קלָאפ רעזנוא ןופ טכער יד ןוא עדריוו יד טקידייט
 ַא עטכישעג רעזנוא ןיא ןרָאװעג ןבירשרַאפ זיא תוכז רעייז ןיא .בושי םעד
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 "עקידנטסַאפ יד ןוא םיליּפעמ יד ןופ חסּפ רעד; ןעמָאנ ןטימ לטיּפַאק ךעלרעה
 "ציא רעזנוא טימ בוט-םוי-טייהיירפ ןלענָאיצידַארט רעזנוא ןדנוברַאפ טָאה סָאװ
 ,טייקידנעטשטסבלעז ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןקיט

 !ןעמַאװצ רָאנ :ַאיצעּפסיַאל ןופ םיליפעמ יד

 ; 1946 ,?ירפַא 20 ,םיור

 רעד ףיוא םיטילּפ עשידיא יד ןבעגעגרעביא טָאה עדַאסַאבמַא עשיטירב יד
 ןופ טרעדָאפ סָאװ ,יקסַאל דלָארַאה ןוא ןיוועב טסנרע ןופ ווירב ַא *ידיפ, ףיש
 א ןעמוקנָא טעוו'ס ןענַאװ זיב *ןטַאט-דלַאװעג םוש ןייק ןדנעוװנָא טשינ, ייז
 ןטעב ייז .טכַארטַאב טרעוו ןינע רעייז ואוו ,ןָאדנָאל ןופ העידי עקידרעטייוו
 ןפערט וצ ךיז גָאזוצ ןייז ןטלַאהעג טָאה יקסַאל זַא ,םיטילּפ יד ןבעגוצרעביא
 רעייז ןטלַאה ןלָאז ייז ןעגנַאלרַאפ ,ןיוועב ןוא רע ,עדייב זַא ןוא ,ןעניוועב טימ

 ,ייז ןופ ןרעה רעדיוװ ןלעוו ייז זיב ןטַאט-דלַאװעג ןייק ןדנעוװנָא טשינ ןוא טרָאװ

 -עגּפָא "ידיפ,, ףיש רעד ףיוא ןדיא 1000 יד ןופ רעריּפנָא יד ןבָאה ןשיווצניא
 ןופ רעציזרָאפ םעד ןופ רעטרעוו יד ןיא ,ןסילשַאב וצ ידכ גנוטַארַאב ַא ןטלַאה
 -לטימ ןיא טָאלפ ןשיטירב םעד ןלעטשנגעק ךיז ןלָאז ייז יצ; ,גנוטלַאוװרַאפ רעייז

 -150 רעד ןיא ,שינעביולרעד ַא ןָא לארשי-ץרא ןייק ןרָאפּפָא ןוא םי ןשידנעל

 ,2ףיש רענרעצליה רעקינָאט

 ןַאד ,ןרָאפוצּפָא ןסילשַאב ןלעװ רימ ביוא, :טגָאזעג טָאה רעציזרָאפ רעד
 ןסױטשנָא טושּפ ךיז םי ןטימ ןיא ףיש יד ןטלַאהרַאפ וצ ךוזרַאפ רעדעי טעוו
 ןַאד טעוװ ןטַאטלוזער יד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד .,דנַאטשרעדיװ ַא ףיוא
 ןעקנירטרעד ןלָאז רימ זַא ,ןריסַאּפ ןעק'ס .גנוריגער רעשיטירב רעד ףיוא ןלַאפ

 ןייק ןעמעננָא טשינ ןליוו םיטילּפ יד ."ןרעוו ןטלַאהרַאפ טעװ יז ביוא ףיש יד

 זייוולצנייא ןרָאפסױרַא ןלעוו סָאװ ןּפורג ןיא ייז ןלייטנייא ,לשמל ,יוװ גנוזייל-הרשּפ

 רעד ןיא טשינ ןביולג רימ , .ןעמַאזצ טשינ רעבָא ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא
 ןופ טכער סָאד ןעמענקעװַא טעוו'מ זַא ,ןסייה טעװ סָאד לייוו ,עטָאװק-הילע
 .?עילַאטיא ןיא עטָאװק רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןייז וצ הלוע ערעדנַא

 ןרָאפּפָא לָאז ףיש יד זַא ,םעד ןגעק ןייז טעװ גנוריגער עשיטירב יד ביוא
 500 ןעמענפיוא ןעק סָאװ ףיש עטייווצ ַא ךָאנ ייז ןבָאה ,טפַאשגנע רעד בילוצ
 ןוא ?במָאלָאג והילא , טסייה יז ,"ידיפ, ןבענ טרעקנַארַאפ זיא יז ,ןשטנעמ
 ןענָאפ עשינעילַאטיא ןוא עשידיא יד ןרעטַאלפ ריא ףיוא

 ;: 1946 ,לירּפַא 3

 קיטיירפ טמיטשַאב ןבָאה "ידיפ, ףיש רעד ףיוא םיטילּפ עשידיא 1014 יד

 ןופ רעפטנע ןוויטיזָאּפ ַא ןעמוקַאב וצ ןימרעט ןקיטליגדנע סלַא .ח .ד ןט-26 םעד

 -טרָאװ רעד .לארשי:ץרא ןייק הילע רעייז ןגעוו גנוריגער רעשיטירב רעד

 טשינ רימ ןלעוו קיטיירפ זיב ביוא; :טרעלקרעד טָאה םיליּפעמ יד ןופ רעגָאז

 ןלעװ --- גנוריגער רעשיטירב רעד ןופ הבושת עקידנלעטשנדירפוצ ןייק ןעמוקַאב
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 ןקערשּפָא טשינ ךיז ןלעװ רימ ןוא ךָאװ ףוס לארשי-ץרא ןייק ןרָאפּפָא רימ

 ."חוכ טימ רָאפּפָא רעזנוא ןדיימרַאפ ןלעװ ןלָאז רעדנעלגנע יד וליפַא ביוא

 "רַאפ טשינ ךיא בָאה טשרעוצ, :טגָאזעג טָאה "*ידיפ, ןופ ןַאטיּפַאק רעד

 בָאה טציא רעבָא ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ עידעגַארט עכעלקערש יד ןענַאטש

 -ץרא ןייק ןריפקעװַא ייז לעוו ךיא .ןגיוא ענעגייא עניימ טימ ןעזעג סע ךיא

 ."טשינ רעדָא טלָאצַאב ןעמוקַאב לעוו'כ יצ קיגנעהּפָאמוא לארשי

 ;1946 ,לירפַא 6

 יז זַא ,טנָאטַאב טייז ריא ןופ רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ עוויטוקעזקע יד
 וצ טשינ גנוריגער יד ןקיטכערַאב לָאז סָאװ הביס םוש ןייק ןופ טשינ סייוו
 םילוע יד רַאפ ףרַאד יז סָאװ ןטַאקיפיטרעס לָאצ עצנַאג יד תונכוס רעד ןבעג
 רעזנוא טליפרעד טשינ טָאה גנוריגער יד סָאװ ןרעיױדַאב רימ .ַאיצעּפסדַאל ןופ
 ןָאט טנעקעג סע טָאה יז םגה ,גנַאלרַאפ

 : 1946 ,לירּפַא 27 ,ַאיצעּפסיַאל

 -מוא ,קיטנוז ןרָאפּפָא טעװ ףיש יד זַא ,ןדלָאמעג ןטכענ ןבָאה םיליּפעמ יד

 ,טשינ רעדָא ןטַאקיפיטרעס ןבָאה ָאי ןלעװ ייז יצ קיגנעהּפָא

 -עלעט עקידנגלָאפ יד יקסַאל רָאסעּפָארּפ וצ טקישעגּפָא יז ןבָאה תבש ברע

 יירד ןופ ךשמ ןיא דלודעג ןכעלנייוועגרעסיוא טימ טרַאװעג ןבָאה רימ; : עמַארג
 יד טַאהעג ךעלנעזרעּפ טָאה ריא .ןעגנוגנידַאב עכעלגערטרעדמוא ןיא ןוא ןכָאװ
 עּפורג רעזנוא ןלייטעצ טשינ ןעק'מ זַא ןפיײרגַאב וצ ןוא ןעז וצ זנוא טייהנגעלעג
 "פרוד ןעמַאזוצ ןבָאה רימ סָאװ ץלַא ןוא קיירטש-רעגנוה ןקידתופתושב םעד ךָאנ
 יד .,טגָאזעגוצ זנוא טָאה'מ סָאװ סָאד ןליפרעד לָאז'מ קידנטרַאװ טכַאמעג
 ןיהַא ןעמוקנָא ןוא ביבא-לת ןייק טקעריד ןרָאפוצּפָא ןסָאלשטנַא ןענעז םיליּפעמ

 ןַאד ,"עזייר עמייהעגק ַא עזייר יד ןפורנָא לַױו רעצעמע ביוא .גָאט ןטימ ןיא
 ,"דוס ןטנַאקַאב ןוא םענעפָא ַאזַא ךָאנ ןופ טסואוועג טשינ טלעװ יד ךָאנ טָאה

 והילא;, ןוא "*ידיפ , ,ןפיש עדייב טכוזרעטנוא טָאה גנוריגער עשינעילַאטיא יד
 רעד רַאפ קיסַאּפ ןוא גנונדרָא ןיא ןענעז עדייב זַא ןדלָאמעג טָאה ןוא ,?במָאלָאג
 ,לארשי-ץרא ןייק עזייר

 : 1946 ,יַאמ 7

 זיא יז זַא ,רוטנעגַא רעשידיא רעד ןבעגעג ןסיוו וצ טָאה גנוריגער יד

 ןרָאפּפָא ןעמַאזצ ןלָאז "ידיפ-זוה בוד, ןופ םיליּפעמ יד זַא ,םעד ןגעק טשינ

 ,ןעמונעגנָא טָאה תונכוס יד עכלעוו ןעגנוגנידַאב עסיוועג ףיוא לארשייץרא ןייק

 .ךָאו עקידנעמוק איצעּפס ןופ ןרָאפּפָא ןלעװ ןפיש יד

 ; 1946 ,יַאמ 9 ,ַאיצעּפסיַאל

 ןפיש יד ףיוא לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגּפָא ןטכענ ןענעז םיליּפעמ 1014 יד
 ,"במָאלָאג והילא, ןוא "זוה בוד;
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 געוו ןיא קידנרָאפסױרַא

 ןייק ןרָאפעגּפָא ןענעז ?במָאלָאג והילא; ןוא "זוה בוד, ףיוא םיליּפעמ יד

 ,דיירפ ןופ ןרערט ןוא סעיצַארטסנַאמעד עטרעטסיײגַאב טימ טיײלגַאב ,לארשי-ץרא
 טרָאּפ ןיא ןעמוקעג ןענעז ,ןדיא-טשינ ןוא ןדיא ,ַאיצעּפס ןופ רעניואוונייא יד
 ,טכַאמ רעשינעילַאטיא רעד ןופ רעייטשרָאפ יד .םילוע יד טימ ןענעגעז וצ ךיז
 "לייטנָא בייהנָא ןיא ןבָאה סָאװ יד ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןשיווצ

 ערעייז טימ טנגעזעג ךעלטניירפ ךיז ןבָאה ,םיליּפעמ יד ןריטסערַא ןיא ןעמונעג
 "עגנייא ןבָאה ןעײטרַאּפ-רעטעברַא עשינעילַאטיא יד .עטרינרעטניא ענעזעוועג
 גנורעטסיײגַאב טימ ןבָאה םיליּפעמ יד .סעיצַארטסנָאמעד-סטפַאשטניירפ טנדרָא
 ןיא גנַאלנכָאװ טכַארברַאפ ןבָאה עכלעוו ןפיש יד ןופ רעבַאהניא יד טשטנעבעג

 ןופ רעייטשרָאפ ַא .הילע *רעלַאגעלמוא, רעד רַאפ ףליה רעייז בילוצ טסערַא

 -קנַאד יד קלָאפ ןשינעילַאטיא םעד טקירדעגסיוא טָאה רוטנעגַא רעשידיא רעד
 טָאה ןוא םילוע עשידיא יד וצ ףליה רעד רַאפ קלָאפ ןשידיא םענופ טײקרַאב

 .ןטעטירָאטיױא עטריאילַא ערעדנַא ןוא עיצַאגעל עשיטירב יד ןטוג םוצ טנָאמרעד
 -- ץעיּפָאטוא רעשיטסינויצ ַא ןופ לטיּפַאק ַא יו ךיז טנעייל עטכישעג עצנַאג יד

 "ַאל ןיא סענעצס יד .עיּפָאטוא רעכעלשטנעמ:-ןיײמעגלַא ןַא ןופ ךיוא רשפא ןוא
 -סיוא ןייק ןייז טפרַאדעג טשינ ןבָאה ןפיש יד ןופ רָאפּפָא םייב טרָאּפ-ַאיצעּפס
 טייקכעלקריוו רעשיאעּפָארײא רעכעלגעטינָאט רעד ןיא גנוניישרעד עשילרעט
 טביולג'ס .םזישַאּפ ןשיטימעסיטנַא ןופ גנורעטעמשעצ רעד ךָאנ רָאי ַא םיוק
 ןסַאמ ןעמוקעג עקַאט ןענעז יצ ,טריסַאּפ תמאב סע טָאה יצ טשינ טושּפ ךיז
 קילג ןוא עזייר עכעלקילג ַא ןדיא עטעװעטַארעג יד ןשטניוו טרָאּפ ןיא ןשטנעמ

 טשינ ןוא טריטסערַא טשינ טָאה ײצילָאּפ יד ךיוא ןוא ?דנַאלמייה רעייז ןיא
 עשיטירב יד ךיוא ןוא !? בוט לכ ןשטנואוועג ייז ןוא טלכיימשעג רָאנ ,ןגָאלשעג

 !? גנואיצַאב עכעלטניירפ ַא ןזיװַאב טָאה עיצַאגעל

 יד ןרָאּפשרַאפ טנעקעג טָאה טלעוו יד .שרעדנַא ןייז טנעקעג רעבָא טָאה'ס
 עקיטפיג עטצעל עקיזָאד יד הטילּפה תיראש רעד ןופ ןדיא עטעװעטַארעג
 ץנַאג ַא רעצרעה ערעייז ןליפנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,גנורעטיברַאפ
 -מייה רעייז ןיא ןייז הלוע טנעקעג ןבָאה קלָאפ ןשידיא ןופ ךעלטשער יד .,רָאי

 המכסה ריא טימ רָאנ ,טכַאמ רעשיטירב רעד ןופ ןליו םעד ןגעק טשינ דנַאל
 טלעװ ַא ףיוא יו טלעװ רעד ףיוא טקוקעג טשינ ןַאד ןטלָאװ ייז ,ףליה ןוא
 טשינ זיא'ס רעבָא --- שרעדנַא ןייז טנעקעג טָאה'ס ,ָאי .רעדרעמ ןוא תועיבצ ןופ
 "דוה בוד, ןופ םיליּפעמ יד .םונהיג ַא ץלַא ךָאנ זיא טלעוו יד .שרעדנַא ןעוועג
 ס.יּפ -.יד יד ןופ תונויסנ עלַא ןייטשסיוא טפרַאדעג ןבָאה ?במָאלָאג והילא; ןוא
 ,קיירטש-רעגנוה םעד -- ַאיצעּפסיַאל ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ ךָאנ רעטעּפש ןוא
 עכעלשטנעמממוא ןיא ףיש רעייז ףיוא טרַאּפשרַאפ ןציז וצ ןעגנואווצעג קידנעייז
 םענופ ןגָאװצ עכעלרעייפ יד ;ןטסישַאפ ןענעז ייז זַא לובלב םעד ;ןעגנוגנידַאב

 טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ ץלַא ןוא ,ײטרַאּפ-רָאבײל רעשיטירב רעד ןופ רעציזרָאפ
 ןייק ןרָאפוצּפָא ןכייצ רעד ןרָאװעג ןבעגעג זיא'ס ןענַאװ זיב ,ןגָאװצ עקיזָאד יד
 ןבָאה ,ןרָאװעג ןבעגעג ןיוש ןיא ןכייצ רעד ןעוו ,טציא ךיוא ןוא .לארשי-ץרא
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 יד :גנידַאב םענעכָארּפשעגסױא םעד טלעטשעג ןטעטירָאטױא עשיטירב יד

 ןט-17 םעד רַאפ ןדָאב ןקידלארשי:ץרא םעד ףיוא ןדנַאל טשינ ןרָאט ןשטנעמ

 טעוװ סָאװ ןוא ?רעירפ ןעמוקנָא ןלעוו ייז ביוא ןריסַאּפ טעװ סָאװ ןוא .יאמ

 "עג טשינ ןבָאה סָאװ ,למיה ןיא טניו רעד ןוא םי ןופ סעילַאװכ יד ביוא ןייז

 וצ ןפיש יד ןעגנערב ןליוו ,זוַאה-םאהטאשט ןופ םודנַארָאמעמ םעד טנעייל

 "רעד זיא סָאװ יד ןופ רעסערג זיא סָאװ טייקלענש ַא טימ דנַאל ןופ ןגערב יד

 ןלע יצ ? םוירעטסינימ-לַאינָאלָאק ןשיטירב ןופ ןעגנונכערסיוא יד טיול טביול

 ןענעז ייז יו טקנוּפ טרָאּפ רעביבא-לת רעדָא רעהפיח ןרַאפ ןייטש ןפיש יד ןַאד

 ?ַאיצעּפסדַאל ןיא ןענַאטשעג

 (1946 יַאמ 12 ,יירבד,)

 "ידיפ , ןופ עטזיילרעדסיוא יד
 ,דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל-םיטילּפ יד ןזָאלרַאפ ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ןכָאװ ןביז

 רעריפ יד ןופ תינעת םעד ךָאנ ןכָאװ ףניפ ןיא ,ןגָאלּפ ןוא ןשינרעדנַאװ ךָאנ

 הפיח ןיא דנַאלמייה םענופ גערב ןפיוא טעדנַאלעג ןטכענ ןבָאה --- בושי םענופ

 ןבָאה ןענָאפ-ןויצ יד עכלעוו ףיוא ,"ַאיצינעפ , ןוא "ידיפ, ןופ םיליּפעמ 1014 יד

 ,(* טרָאּפ ןיא קידנרָאפנײרַא טרעטַאלפעג

 ביבאילת ןיא ןרעקנַארַאפ וצ העדב טַאהעג ןפיש עדייב ןבָאה טשרעוצ

 ליימ 60 טנגעגַאב ייז ןבָאה הפיח ןיא עזַאב רעד ןופ ןפיש-סגירק ייווצ רעבָא

 ןפיש יד ןענעז גָאטרַאפ 215 .הפיח ןייק ןרָאפ וצ ןליופַאב ןוא הינתנ ןופ

 פיש -םיליּפעמ עקידרעירפ יד ןבענ טרעקנַאעג ןוא טרָאּפ ןיא ןיירַא

 ןטלָאװ ייז יו סיוא ןעעז ערעדנַא .טנוזעג ןוא גנוי עלַא ןענעז םיליּפעמ יד

 ,לָאטיּפש ַא ןופ ןטנעצסעלַאװנָאקער יװ ערעדנַא ; דלעפ-טכַאלש ןעמוקעג טַאהעג

 ,סמערָא ערעייז ףיוא טריאוטַאט ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ןרעמונ ןבָאה ךס ַא

 ןופ ,ןדילַאװניא 20 םורַא ,רעדניק 12 זיולב ךיז ןעניפעג ענעמוקעג יד ןשיווצ

 ,ןפמַאק-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא טנַאה ַא רעדָא סופ ַא ןריולרַאפ ןבָאה לייט ַא עכלעוו

 "טגכרוד טייז ריא :טגָאזעג ןוא םיליּפעמ יד וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה זמר .ד
 ןשימרוטש ןכעלריטַאנ ַא ןוא תועשר ןופ םי ןשימרוטש ַא --- םימי ייווצ ןעגנַאג
 ףיש ַא טימ ןוא "הוקתה, ןופ גנַאזעג טימ ךרודַא ריא טייז םימי עדייב .םי
 ,ןגרָאמירפ רעקידלארשייץרא רעד ךייא טסירגַאב טָא ןוא ,("ידיפ,) ןביולג ןופ

 והילא ַאיצינעפ ,, ןוא ןָאט 750 ןופ שזַאנָאט א טימ -- "וה בד'ידיפ,) ןפיש עדייב (*

 ןט'8 םעד טרָאּפ ןשינעילַאטיא םעד טזָאלרַאפ ןבָאה (ןָאט 450 ןופ שזַאנָאט ַא טימ *במָאלָאג

 ךיז ןבָאה ןפיש עדייב ןוא יַאיצינעפ , רעד ףיוא ןרָאװעג עילַאק סעּפע זיא געװ ןפיוא .יַאמ

 טלָאװעג ייז טכַאמ עקיטרָא יד טָאה ַאטערק ףיוא ַאידנעק קידנרַאפײברַאפ .געו ןפיוא ןטלַאהרַאפ

 טימ ןרָאפ ייז זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןעװ טזָאלעגּפָא ךיילג ייז טָאה'מ רעבָא ןטלַאהרַאפ

 ,גנוריגער רעשיטירב רעד ןופ שינעביולרעד ְךעְד
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 "יױדרָאנ סקַאמ,

 : לעיציּפָא ,1946 ,יַאמ 5

 יד טקעדטנַא ןענַאלּפָארע-ריּפשסיױא ןבָאה גָאטימכָאנ רעגייזַא ייווצ ןטכענ
 ךיז טָאה "סיוורעשזד , ףיש-סגירק יד .הפיח ןופ ליימ 60 םורַא "אנרימס; ףיׂש
 רעד ףיוא .טעטילַאנָאיצַאנ ריא ןלעטשוצטסעפ ידכ ,ףיש רעד וצ טרעטנענרעד
 טרעלקרעד טָאה ןַאטיּפַאק רעד ןוא דוד-ןגמ ַא טימ ןָאפ ַא טרעטַאלפעג טָאה ףיש
 ,"סיוורעשזד, ןופ ןזָארטַאמ עּפורג יד .הפיח ןייק ןריפ ףיש יד טעװ רע זַא
 זיא ףיש רעד ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה ,ףיש רעד ףיוא ףױרַא ןענעז עכלעוו
 ,עזייר ריא ןצעזוצרָאפ ןרָאװעג טביולרעד

 יד ןיא ,ירפ 9:00 ,טנייה ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד ןיא קידנעמוקנײרַא
 ,הפיח ןייק ןרָאװעג טכַארבעג ןוא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ףיש

 לכה-ךסב .רעגַאל-תילתע ןיא טריפעגרעבירַא ךיילג ןעמ טָאה םיליּפעמ יד
 ןוא רעדניק ךס ַא ךעלסילשנייא ,םילוע 1760 ןענופעג ףיש רעד ףיוא ךיז ןבָאה
 ,ןשטנעמ ערעטלע

 :רעטיור ,1946 ,יַאמ 4

 ןגיוא ערעייז רַאפ קידנבָאה ,עמרוט רעקידנעמיווש רעד-טָא ןופ קעד ןפיוא
 טימ "הוקתה, ןדיא עזָאלמיײה 1750 רעביא ןעגניז ,דנַאל ןקיליײה ןופ ןגערב יד
 -סגירק רעד ןופ רעכליה םעד טיירשרַאפ סָאװ גנורעטסייגַאב רעשימרוטש ַא
 טניפעג העש ףלעװצ יװ רעמ ןיוש .ריא טיילגַאב עכלעוו ,"סיוורעשזד , ףיש
 םעדכָאנ ,לארשי-ץרא ןופ ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד ןיא "אנרימס; ףיש יד ךיז
 ,ףיש-סגירק ַא ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא יז יו

 ןרַאגנוא ןופ לדיימ קירעי-16 ַא ּפָארַא ףיש רעד ןופ זיא גָאטימרַאפ 0
 טשטיינקעצ ַא ןוא רעטעווס ןטיור םענעסירעצ ַא ןיא ןָאטעגנָא ,גרובזניג לטיג --
 עשידיא ןופ טרָאּפסנַארט ןטסערג םעד ןופ הלוע עטשרע יד זיא יז ,לדיילק ןיורב
 יד ךיוא זיא יז ,1929 טייז לארשייץרא ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ םילוע
 גנוכעלטנפערַאפ רעד ךָאנ דנַאל ןיא ןעמוקענגָא זיא עכלעוו הליּפעמ עטשרע
 ,עיסימָאק-סגנושרָאפסױא רעד ןופ טכירַאב םעד ןופ

 -ַאב לָאמסָאד ןבָאה ײצילָאּפ ןוא רעטילימ ןופ ןעגנולײטּפָא עטקרַאטשרַאפ
 ײצילַָאּפ-סטייחרעכיז יד .ןָא ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןופ הפיח ןיא טרָאּפ םעד טכַאוװ
 -ןיא רעד קנַאדַא רעבָא .גערב םעד ןבענ ןעמיוצ-טָארד-לכעטש טיירגעגוצ טָאה
 ןדיא .טלעטשעגפיוא טשינ ייז ןעמ טָאה ןצנַאטסניא עשידיא יד ןופ ץנעוורעט
 ןסַאמ .גנונדרָא ןטלַאהעג ןבָאה סמערָא ערעייז ףיוא רעדנעב עסייוו-יולב טימ
 ,םיליּפעמ יד ףיוא קידנטרַאװ ,טרָאּפ םענופ ןרעיוט יד טרעגַאלַאב ןבָאה ןשטנעמ

 רָאי 12 רעטנוא רעדניק 240 ןענופעג ךיז ןבָאה םיליּפעמ 1754 יד ןשיוצ
 יד ןופ גנולייטרַאפ יד .םימותי 224 ןענעז רעדניק 240 יד ןופ .םינקז 80 ןוא
 :ןעגנוגעװַאב טיול םיליּפעמ

 ,170 -- םינובה-רורד ,171 -- ַאביקְע ינב ;עיִנֲעמור וא טיופ ץופ םיִלוֲע



 211 הלּפֹעה ןוא החירב

 עדעי --- ינויצה רעונה ,הינודרוג ,ריעצה רמושה ,165 -- לארשי תדוגא ילעוּפ

 | ,104 -- רענַאזיטרַאּפ ,91 --- ר"תיב ,120 וצ ענייא

 ענייא עדעי -- יחרזמ ,ינויצה רעונה ,ריעצה רמושה :ןרַאגנוא ןופ םילוע
 ,24 --- לארשי תדוגא ילעוּפ ,4/ וצ --- ריעצה יבכמ ,דבועה ,םינובה ,63 וצ

 ,עיוװַאלסָאגוי ןוא עיכעשט ןופ םילוע ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה טרָאּפסנַארט ןיא

 1912 ןיא ןרָאװעג טיובעג זיא ,*אנרימס; .וועג ,"יודרָאנ סקַאמ; ףיש יד
 טרירטסיגער זיא יז .יַאנוד ךייט ןפיוא ףיש-טכַארפ ַא סלַא טריסרוק טָאה ןוא
 רעד ךעלסילשנייא ,רענעמור 18 ןענעז ןזָארטַאמ 20 עריא ןופ ,דנַאלנכירג ןיא
 ןעמ טָאה ףיש יד .ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז עלַא .ןכירג 2 ןוא ,ןַאטיּפַאק
 ,"ינעריס אצנע; ןפיש-םיליּפעמ ערעדנַא ןבענ טלעטשעגקעװַא ןוא טריפעגרעביא
 טפַאשגנע רעסיורג רעד ץָארט זַא ,ןקרעמַאב ףרַאדימ .,"יח-לת, ןוא "טייגניוו,
 .ןרָאװעג קנַארק טשינ רענייק זיא ,ףיש רעד ףיוא

 ןטייוצ םעד לובנַאטסיא ןייק ץנַאטסנָאק ןופ ןרָאפּפָא טלָאזעג טָאה ףיש יד

 ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עשיטעווָאס יד זיב געט ריפ ןטרַאװ טזומעג טָאה ןוא יַאמ
 ףיױרַא זיא רעציפָא-םי רעשיטעווָאס ַא .טרָאּפ םעד ןזָאלרַאפ וצ טביולרעד ריא
 ןרָאװעג זיא'ס יו ױזַא רֶעבָא ,טרָאּפ ןופ ןריפוצסיורַא יז ידכ ףיש רעד ףיוא
 -רעסַאװ עטרינימ יד ןדיימסיוא טשינ ןעק'מ זַא טרעלקרעד רע טָאה ,רעטצניפ
 ןבלעז םעד ןופ ףליה רעד טימ ןרָאפעגּפָא ףיש יד זיא סנגרָאמוצ ,סעקערטש

 .רעציפָא ןשיסור

 ףױרַא ריא ףיוא ןענעז גנַאגכרוד:רָאפכָאב ןיא ןעמוקעגנָא זיא ףיש יד ןעוו

 ןבָאה ייז יו םעדכָאנ .לָארטנָאק עקיטיונ יד ןריפוצכרוד עטמַאַאב עשיקרעט
 טזָאלעג ףיש רעד ייז ןבָאה ,גנונדרָא ןיא ןענעז ןריּפַאּפ יד זַא ,טגייצרעביא ךיז
 ,ןטייקירעווש ןָא רעטייוו ןרָאפ
 ;1946 ,יַאמ 18 ,ןָאדנַאל

 -לָארטנָאק רעטריאילַא רעד ןיא רעייטשרָאפ רעשיסור רעד ,וװָאקושז לַאשרַאמ
 ןייז ןופ עטיב יד ןעמוקוצנגעקטנַא טגַאזטנַא ךיז טָאה ,עינעמור ןיא עיסימָאק
 טשינ יז ןוא (*יודרָאנ סקַאמ,,) "אנרימס, ףיש יד ןטלַאהוצּפָא עגעלָאק ןשילגנע

 "סערָאק רעשיטַאמָאלּפיד רעד ןדלָאמעג טָאה -- עינעמור ןופ ןרָאפוצּפָא ןזָאל

 ""ףַארגעלעט ילייד, ןופ טנעדנָאּפ

 סעזיוו עלַאמרָאנ; ןבָאה ןרישזַאסַאּפ יד זַא ,טהנעטעג טָאה ווָאקושז לַאשרַאמ
 רעד ןופ ליצ ןתמא םעד טרעלקעגפיוא םיא טָאה'מ ןעוו ךיוא .?ָאקיסקעמ ןייק

 ,גנולעטש ןייז ןרעדנע וצ טגַאזטנַא ךיז רע טָאה ,ףיש

 "דואוושזדעוו הישאיג

 :?עיציפָא ,1946 ,יוי 7

 רעטנוא טנַאקַאב זיא סָאװ ףיש ַא ןעזרעד ןטכענ ןבָאה ןענַאלּפָארע-ריּפשסױא
 ןענַאלּפָארע יד ךָאנ ."דואוושזדעוו הישאי, ןוא *ַאנרעהָאב; :ןעמענ ענעדישרַאפ
 ריא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ףיש יד טקעדטנַא ןפיש-רעטשעצ עשיטירב ךיוא ןבָאה
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 ףיוא טיירדעג ךיז ןוא טלעטשעגּפָא ףיש יד ךיז טָאה גָאטרַאפ ךָאװטימ .געוו

 ןביוהעגנָא רעדיוװ ןרָאטָאמ יד ןבָאה םעדכָאנ .גָאטימכָאנ 2:30 זיב טרָא ןייא
 .עזייר ריא טצעזעגרָאפ טָאה ףיש יד ןוא ןטעברַא וצ

 -ּפָארַא ףיש רעד ןופ ןעמ טָאה הפיח ןופ ןופצ ןופ טקנוּפ ןטמיטשַאב ַא ןיא

 ןפיש-סגירק יד יװ םעדכָאנ רעבָא ,רעטייל-קירטש ַא ןוא עקדָאל ַא טזָאלעג

 רעדיוו ךיז יז טָאה ,גערב םעד ןוא ףיש רעד ןשיווצ סעיציזָאּפ ןעמונרַאפ ןבָאה

 ,ףיש רעד ןופ קעד ןפיוא ףױרַא ןענעז ןזָארטַאמ עּפורג ַא .געוו ןיא טזָאלעגקעװַא

 ,טנווָא רעגיײזַא טכַא םורַא ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד ןיא ןעמוקעגנָא זיא יז ןעוו
 -ַאב זיא'ס .ךַאװ רעשילגנע ןַא רעטנוא טרָאּפ רעהפיח ןיא טכַארבעג יז ןוא
 ,םילוע 1200 םורַא ךיז ןעניפעג ףיש רעד ףיוא זַא ,ןרָאװעג טנַאק

 טָאה ,דיא רענַאקירעמַא ןַא ,ףיש רעד ןופ ןַאטיּפַאק רעד זַא ,רעביא טיג'מ
 ןופ ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד ןיא ףיש יד ןריפוצניײרַא טגַאזטנַא טַאהעג ךיז

 ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא ףיש יד .ןריקסיפנָאק טשינ יז לָאז'מ ידכ ,לארשי-ץרא
 ךיז טָאה יז .גערב םענופ ליימ 100 םורַא ףיש-רעטשעצ רעשיטירב ַא ךרוד
 יז טָאה ירפ ןטכענ רעבָא ,הפיח וצ טכַאנ רעצנַאג רעד ןופ ךשמב טרעטנענרעד
 ,טרָאּפ םענופ ליימ 20 ןופ קחרמ ַא ןיא טלעטשענּפָא גנולצולּפ ךיז

 עלעירָאטירעט יד ןיא ןיירַא ןלעוו ייז זַא ,טגָאזעגנָא ןבָאה םיליּפעמ יד

 טריקסיפנָאק טשינ טעװ ףיש יד זַא ןרעכיזרַאפ ייז טעוו'מ ןעוו ןַאד זיולב ןרעסַאוװ
 טָאה'מ עכלעוו ,ןפיש-םיליּפעמ ערעדנַא עלַא טימ טריסַאּפ טָאה'ס יװ ,ןרעוו

 ןייק חוכ טימ טכַארבעג ןוא ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד בלַאהרעסיוא טּפַאכעג
 ןאטיּפַאק רעד טָאה ,ןרעו ןבעגעג טשינ טעוװ גנורעכיזרַאפ ַאזַא ביוא .הפיח
 .סגירק עשיטירב טימ גערב םוצ ןריפרעבירַא םילוע יד לָאז'מ ,טרעדָאפעג
 .ףיש-םיליּפעמ רעד ןופ ךעלפיש-סגנוטער עניילק יד טימ רעדָא ןפיש

 טכַאװַאב קידנעייז ,גָאט ןצנַאג ַא זיירק ַא ןיא טיירדעג ךיז טָאה ףיש יד
 ךיז יז טָאה גָאטימ ךָאנ .ןענַאלּפָארע-ריּפשסױא ןוא ןפיש-סגירק יירד ןופ
 טכַאנרַאפ רעגייזַא ריפ ןוא טרָאּפ םענופ גנוטכיר רעד ןיא ןגעװַאב וצ ןביוהעגנָא
 .ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד וצ ןעמוקעגוצ יז זיא

 םיליּפעמ עּפורג ַא ןוא לפיש ַא טזָאלעגּפָארַא גנולצולּפ יז טָאה טנווָא 0
 ןבָאה ןשטנעמ קיצנַאװצ .סרעטייל-קירטש ףיוא ןיהַא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה
 טרָאּפ רעהפיח ןופ גנוטכיר רעד ןיא לפיש סָאד ןבירטעג לענש ןוא טרעדורעג
 םעדכָאנ טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה עדייב .טגלָאפעגכָאנ ייז טָאה ףיש:-םיליּפעמ יד ןוא

 ,ןסָאש-סגנונרָאװ יירד ןסָאשעגסיוא טָאה ןפיש-סגירק עשיטירב יד ןופ ענייא יו
 -רָאפ-ײצילָאּפ ,ןזָארטַאמ עשיטירב עּפורג ַא ףױרַא ףיש רעד ףיוא ןענעז דלַאב
 ףיש יד ןעוו .ןײרַא טרָאּפ ןיא ןרָאװעג טכַארבעג זיא ףיש יד ןוא ,רעייטש
 -סנַארט ַא ןעז טנעקעג ןעמ טָאה טרָאּפ םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה *דואוושזדעווא
 רעד טימ ,ףיש רעד ןופ זָאנ רעד וצ זיב םױבטסַאמ ןופ ןגיוצרַאפ ,טנַארָאּפ
 ,דמערפ טשינ זנוא זיא טיוט רעד ; ןרעלטיה טכַאמעגכרוד ןבָאה רימ, : טפירשפיוא
 'מייה שידיא רעזנוא ןיא ןעמוק ןופ ןטלָאהּפָא טשיִנ זנוא טעװ חוּכ םוש ןייק
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 ןסיש וצ ןגָאװ טעװ ריא ביוא ,ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז טעװ ריא ,טקנעדעג .דנַאל

 ."ףיש רעטנּפָאװַאבמוא ןַא ףיוא

 :1946 ,יני 8

 "רַאפ טָאה'מ יו םעדכָאנ העש 42 ,גָאטימרַאפ רעגיײזַא 11 ןטכענ טשרע
 הישאי; ןופ םיליּפעמ יד ןצעזוצּפָארַא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,ףיש יד ןטלַאה
 .תילתע ןייק טריפעגקעווַא ןעמ טָאה ,ןשטנעמ 1200 ,םילוע עלַא ."דואוושזדעוו

 םעד בלַאהרעסיױא טרעקנַארַאפ ןענַאטשעג ףיש יד זיא ןָא ןגרָאמירפ ןופ
 יז ידכב ףליה רעשינכעט רעכעלרעסיוא וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה'מ ןוא ,ןפַאה
 'דואוושזדעוו הישאי, זיא 10:30 .טרָאּפ ןיא ןריפניײרַא ןוא טרָא ןופ ןריר וצ

 עשיטירב יד טרעטַאלפעג ןבָאה םיױבטסַאמ ריא ףיוא ,ןפַאה ןיא ןרָאפעגניײרַא
 .רענעפ עיולב-סייוו ןוא

 טכוד טָאה ,ןפיש עכלעזַא ךס ַא ןעזעג ןיוש טָאה סָאװ ,טרָאּפ רעהפיח רעד

 זיא טפַאשגנע יד .ףיש-םיליּפעמ "עמעוװקַאב, ַאזַא ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיז
 ןעזעגסיוא ףיש עקינָאט-600 יד טָאה ןײמעגלַא ןיא רעבָא ,סיורג ןעוועג עקַאט
 .טייצ-המחלמ ןיא טיובעג "ןטעװרַאק, עקידנפיול-לענש יד טנָאמרעד ןוא טוג
 "עג סָאד וליפַא .גנונדרָא ןוא ןילּפיצסיד טשרעהעג טָאה ,טפַאשגנע רעד ץָארט
 .ןעמיטש עגנוי 1200 ןופ רָאכ רעקיטכעמ ַא יו ןעגנולקעג טָאה גנַאז

 -םָארַא ןענעז עטשרע יד .,ןדנַאל סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעגייזַא 0
 -עיצַארטנעצנָאק ןיא ןעוועג ,ןידנעב ןופ עדייב --- ךעלדיימ עגנוי ייווצ ןעגנַאגעג
 רעסיוא ןבילבעג טשינרָאג ייז זיא'ס ןוא ,ץינשראפ ןוא ץיוושיוא ןופ ןרעגַאל
 ,לארשייץרא ןייק ןעמוקוצנָא גנונפָאה רעייז

 עסַאמ ַא -- דליב עכעלנייוועג סָאד ןקעלּפטנַא םילוע יד טימ ןסעומש יד

 ןוא ןבעל ןגנוי רעייז ןיא םונהיג םעד טכַאמעגכרוד ןבָאה עכלעוו עכעלטנגוי
 ןוא .חרזמ עלַא ןופ ןעמוק ייז .גערב ןקיזָאד םעד רעסיוא טשינרָאג ןבָאה
 -נכירג ,עינעמור ,דנַאלטעל ,עטיל ,ןלױּפ ןופ --- רעדנעל עשיאעּפָארײא-לַארטנעצ

 .וװ .ַא .א ךיירטסע ,עיכעשט ,עיקַאװָאלס ,ןרַאגנוא ,דנַאל

 -ַאגרָא וצ 940 ןרעהעג "דואוושזדעוו הישאי, ףיוא םיליּפעמ 1280 יד ןופ
 רעדָא טריזינַאגרָא טשינ ןענעז עקירעביא יד .ןעגנוגעווַאב-טגנוי עטריזינ
 .עכעלטנגוי עטריזינַאגרָא יד .םיבורק ערעייז וצ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו םידיחי

 :סעיצַאזינַאגרָא עקידנגלָאפ יד וצ ןרעהעג ,ךעלדיימ 292 ןוא םירוחב 8
 ,120 -- ריעצה רמושה ,77 -- דבועה ,94 --- הינודרוג ,168 -- םינובה-רורד
 ,16 -- ם"חונ ,90 -- ינויצה רעונה ,121 -- ר"תיב ,80 --- יחרזמה לעוּפה
 4 -- לארשי תדוגא ילעוּפ

 "קייר הביבח;

 :?עיציפָא ,1946 ,יַאמ 9

 ףיש-רָאטָאמ ַא טקרעמַאב ןַאלּפָארע-ריּפשסױא ןַא טָאה טכַאנרַאפ ןטכענ
 ,גנוטכיר-חרזמ ַא ןיא ןרָאפעג זיא ףיש יד .ופי ןופ ברעמ-םורד ליימ 70 םורַא
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 "סגירק יד ןעוו .ןָאפ עשיטּפיגע ןַא טרעטַאלפעג טָאה םױבטסַאמ ריא ףיוא ןוא
 ,גנושרָאפסיױא ןַא ןכַאמ וצ ןגעקטנַא ןרָאפעגסױרַא זיא סָאװ ,"זראמוס, ףיש
 ַא םיױבטסַאמ ריא ףיוא ןעזרעד יז טָאה ,ףיש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה
 ףיש יד זיא ,ינוי ןט-8 םעד ,טכַאנ עבלַאה ךָאנ רעגײזַא 1:49 .ןָאפ עיולבזסייוו
 ריא ףיוא .ןולקשא ןופ םורד ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ
 ןזָארטַאמ יד ןוא ןַאטיּפַאק רעד .םילוע עשידיא עלַאגעלמוא ןענופעג ךיז ןבָאה
 תועידי עטשרע יד טיול ,ןרישזַאסַאּפ עקירעביא יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה
 ,טרָאּפ ןשינעילַאטיא ןַא ןופ ןעגנַאגעגּפָא זיא ףיש יד זַא ,סיוא טעז

 -ַאּפ רעשידלעה רעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא) "קייר הביבח, ףיש-םיליּפעמ יד
 זיא (עיקַאװָאלס ןיא המחלמ רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ןיטסיסושַאר
 ךרוד ןרישזַאסַאּפ 470 עריא טימ הפיח ןייק ןרָאװעג טכַארבעג גָאטימכָאנ תבש
 ,םי ןפיוא ןטלַאהרַאפ ריא טָאה סָאװ ,"זראמוס; רערעטשעצ ןשיטירב םעד

 ,ןפַאה ןיא ןרָאװעג טריפעגניײרַא זיא ךרעב ןָאט 150 ןופ ףיש עניילק יד
 עסיורג ַא ןוא ןָאפ עיולב-סייו ַא טרעטַאלפעג טָאה םיױבטסַאמ ריא ףיוא תעב
 ."עטצעל יד טשינ ןענעז רימ .ןפָא ןרעיוט יד טלַאה; : טפירשפיוא

 ךיילג ייז טָאה'מ .גערב ןפיוא ףױרַא םיליּפעמ יד ןענעז רעטעּפש העש ַא
 .תילתע ןייק טריפעגקעװַא

 ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ,ןעיורפ 143 ןוא רענעמ 327 ,םילוע 470 יד ןשיווצ
 ןענעז םיליּפעמ יד .ןעיורפ ערעגנַאװש 12 ןוא הילע-טנגוי רעד ןופ רעדניק 5
 םיטילּפ עקירעביא יד ןוא דנַאלנכירג ןופ 400 -- עכעלטנגוי לייט ןטסערג םוצ
 ןרָאװעג טלגָאװרַאפ ןענעז עכלעוו ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןוא ןרַאגנוא ,ןליוּפ ןופ
 -נָאק עשינעילַאטיא ןוא עשטייד ןיא ןעוועג ןענעז עטסניימ יד .דנַאלנכירג ןייק

 טפמעקעג ןבָאה עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ ןעוועג ןענעז לייט ַא ןוא ןרעגַאל-עיצַארטנעצ = |
 ןוא ,ײמרַא רעשיכירג רעד ןיא רענלעז ןעוועג ןענעז לייט ַא .דנַאלנכירג ןיא !

 ןוא ,1940-41 ןיא רענעילַאטיא יד וצ טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז
 ןענעז עלַא טעמכ .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ רעטעּפש
 שכלעוו םיליּפעמ יד .הרשכה טכַאמעגכרוד ךיוא ןבָאה ייז ןופ ךס ַא ןוא םיצולח
 ןוא ינויצה רעונה ,"אביקע ינב, וצ ןרעהעג ,דנַאלנכירג ןופ טשינ ןעמַאטש
 ,דחואמה ץובקה

 -סגירק ןוא ןענַאלּפָארע טימ ףיש יד טלגנירעגמורַא ןבָאה רעדנעלגנע יד
 קיטיירפ טקרעמַאב ריא ןעמ טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .געט ריפ-יירד עצנַאג ןפיש
 "ירעט יד ןופ טייוו ץנַאג ,הפיח ןופ םורד וצ ליימ 120 םורַא גָאטימרַאפ 35
 -יטירב רעד טָאה רעטעּפש העש עכעלטע ,לארשי-ץרא ןופ ןרעסַאװ עלעירָאט
 -וצכָאנ ןלױֿפַאב ריא ןוא םי ןפיוא טגָאיעגנָא ריא "זארמוס, רערעטשעצ רעש
 רָאטָאמ רעד ןרָאװעג עילַאק זיא גָאטימכָאנ רעגײזַא ריפ רעבָא .הפיח ןייק ןגלָאפ
 ןבילבעג זיא יז .גערב םענופ ליימ 50 םורַא ןענופעג ךיז טָאה ףיש יד ןעוו
 וצ קירטש טימ ןדנובעגוצ ריא ןעמ טָאה ןַאד טשרע .טכַאנ עבלַאה זיב ןייטש
 ,הפיח ןייק ןּפעלש וצ טכַארבעג ריא טָאה עכלעוו ,ףיש-סגירק רעשיטירב רעד
 ףיש יד .ךַאװ ַא רעטנוא ףיש יד טלעטשעג ןבָאה רעדנעלגנע יד יו םעדכָאנ
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 ןבָאה רעדנעלגנע יד ןעמעוו ,ייז ןֹופ ריפ .ןײלַא םיליּפעמ יד טריפעגנָא ןבָאה

 .ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ,רעקינַאכעמ יד ןעוועג ןענעז ייז זַא ןעוועג דשוח

 דנַאלשטײד-יצַאנ רעביא ןוחצנ ןופ גָאט םעד ןרעייפ סָאװ ןפיש יד ןשיווצ

 -םיליּפעמ ענעכָארבעצ ַא ןעמואוושעגניירַא ןפַאה ןיא זיא ,טרָאּפ רעהפיח ןיא

 ,ןירעטעברַא יד ,תרמוש יד ,קייר הביבח .קייר הביבח ןופ ןעמָאנ ןפיוא ףיש

 טיט ןשידלעה ריא ךָאנ טרעקעגמוא זנוא וצ ךיז טָאה ,עקטסיטושַארַאּפ יד

 זנוא ןגעק טרעוו סָאװ הלווע רעסיורג רעד ןגעק טסעטָארּפ רעקידעבעל ַא יו

 ףיוא זנוא טרעדָאפ סָאװ ףור-סנסיוועג ַא יו ,טרעטשעגמוא ןוא ןפָא ןעגנַאגַאב

 ןטַאט עשיצולח עטרעטישרעדמוא עקידרעטייוו וצ

 (1946 יַאמ 10 ,"ירמשמ ,,)

 "היריב ,
 1946 ,ילוי 3

 עטלַא ןַא -- "היריבק ףיש יד טכַארבעג ןטכענ טָאה םיליּפעמ 1100 םורַא
 םי ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה יז .ייקרעט ןיא טרירטסיגער ,ןָאט 250 ןופ ףיש
 ןוא זייּפש ןייק טַאהעג טשינ םיליּפעמ יד ןבָאה געט ייווצ עטצעל יד ,געט ןיינ
 יד ןעמוקַאב טָאה ןשלח םייב ןטלַאהעג טָאה סָאװ רעד זיולב ןוא ,רעסַאװ ןייק

 .רעסַאװ זָאלג עבלַאה ַא --- עיצרָאּפ *ענרעזייא,

 -נײרַא זיא ןוא גערב םענופ ליימ 50 םורַא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא "היריב;

 עשיטירב ןופ גנוטיילגַאב רעד רעטנוא ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד ןיא ןרָאפעג

 ,ןפיש-סגירק
 -- ?ידרָאנ סקַאמ; ףיש רעד ףיוא טריפעגרעבירַא ןעמ טָאה םיליּפעמ יד

 טרעקנַארַאפ ןעייטש סָאװ ,ןפיש-םיליּפעמ עקיטציא-זיב עלַא ןופ עטסערג יד

 ןַא ןופ טכַאדרַאפ ַא ָאד זיא'ס .ךַאװ רעטנוא ןביילב ָאד ןלעװ ייז .טרָאּפ ןיא
 .לָאטיּפש ןיא טריפעגקעװַא ןעמ טָאה עקנַארק עקיטכעדרַאפ ייווצ ןוא ,עימעדיּפע

 -טנגוי עשיצולח ןופ םירבח עכעלטנגוי לייט ןטסערג םוצ ןענעז םילוע יד

 ערעדנַא ןוא ךיירקנַארפ ,עיגלעב ,דנַאלָאה ,ןלױּפ ,דנַאלשטייד ןופ סעיצַאזינַאגרָא

 רעד ףיוא .ןעיורפ ןענעז םילוע יד ןופ טפלעה ַא .רעדנעל עשיאעּפָארײא
 .רעדניק 15 ןוא םינקז 60 םורַא ךיוא ךיז ןעניפעג ףיש

 .ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ןזָארטַאמ עשיקרעט ןעצ

 "היריב , ףיא קיירטשי-רעגנוה

 1946 ,יללי 2

 ,"ןלעצ-הסיפת עקידנעמיווש, יד ןיא טרָאּפ ןיא ןציז געט ןעצ ךָאנ ,ןטכענ

 זיא סָאװ ןסע סָאד .קיירטש-רעגנוה ַא טרעלקרעד םיליּפעמ-"היריב, יד ןבָאה

 ,טכַאמ רעד ןופ ץורית רעד .ןרָאװעג טקישעגקירוצ זיא ןרָאװעג טכַארבעג ייז וצ

 זיולב זיא ,*שירַאטינַאס טשינ זיא תילתע ןיא רעגַאל רעקילייוװטייצ רעד, זַא
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 -סגנורינרעטניא יד ןיא ןעגנוגנידַאב יד לייוו ,גנוקידיײלַאב עטקיטיײװעגנָא ַא ךָאנ
 ,השבי רעד ףױא רעגַאל רעטסגרע רעד יו רעגרע ךָאנ ןענעז ןפיש

 םוצ ןוא גנוריגער רעד וצ םודנַארָאמעמ ַא טקישעגוצ ןבָאה םיליּפעמ יד
 :ןעגנוזָאל טימ רענעפ עיולב-סייוו ןגיוצעגפיורַא ייז ןבָאה ןפיש יד ףיוא .בושי
 "! ןעיירפַאב ףכית זנוא לָאז'מ ןרעדָאפ רימ;

 עידומ ייז ןבָאה ,ןפיש יד טכוזַאב טָאה סָאװ ,בושי םענופ עיצַאגעלעד רעד
 ןילַא רימ ןלעװ ,גערב ןפיוא ןריפרעבירַא טשינ זנוא טעוו'מ ביוא? : ןעוועג
 ןוא רעסַאװ ןיא ןעגנירּפש רענייא יװ עלַא רימ ןלעװ ירפ רעגײזַא ןיינ .ןייג
 "! ערב םוצ ןעמיווש

 זַא ,טלעופעגסיוא ןעמ טָאה טכַאמ רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא עגנַאל ךָאנ
 ןיא ןרעוו טריפעגרעבירַא טנייה ןלעװ "היריב, ףיש רעד ןופ םיליּפעמ עלַא
 "ידואוושזדעוו, ןופ םילוע יד ךיז ןעניפעג'ס ואוו ,תילתע ןיא רעגַאל ןקיליײװטייצ
 ןטייקכעלגעמ יד ןופ ןעמַאר יד ןיא ייז ןלעוװ טרָאד ןופ ןוא ,"קייר הביבח, ןוא
 .רעגַאל-םילוע ןיא ןרעוו טריפעגרעבירַא

 ןבָאה ןוא ןליפעג עטשימעג טימ העידי יד ןעמונעגפיוא ןבָאה םיליּפעמ יד
 ,קיירטש-רעגנוה םעד ןסירעגרעביא

 " הנ ג ה ,

 :לעיציּפָא ,1946 ,ילי 0

 ןרָאפעגנײרַא טנייה זיא םילוע עלַאגעלמוא 2600 טימ ?ָאבלַאב, ףיש יד
 ןטכענרעייא ףיש יד ןעזרעד ןבָאה ןענַאלּפָארע-ריּפשסיױא .טרָאּפ רעהפיח ןיא
 טנװָא ןיא רעגיײזַא ןיינ .הפיח ןופ ליימ 150 ,גָאטימכָאנ רעגייזַא 0 םורַא
 -עגכָאנ ריא טָאה ןוא ףיש-סגירק עשיטירב ַא ןעמואוושעגוצ ףיש רעד וצ זיא
 8:40 ןטכענ ןעמוקעגנָא זיא יז ואוו ,ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד וצ זיב טגלָאפ
 רעד וצ ןעמוקעגוצ "סונעו, רערעטשעצ רעד זיא רעטעּפש טונימ ףניפ .ירפ
 טקנוּפ םעד ןופ .קעד ריא ףיוא ףױרַא ןענעז ןזָארטַאמ עּפורג ַא ןוא *ָאבלַאב;
 .הכיח ןייק עזייר רעייז טצעזעגרָאפ ןפיש עדייב ןבָאה

 ןלױּפ ןופ םילוע 2701 דנַאל ןיא טכַארבעג ןטכענ טָאה "הנגה; ףיש יד
 ,רעדנעל ערעדנַא ןוא ןרַאגנוא ,עיקַאװָאלס ,עינעמור

 טייוו טָאה םילוע לָאצ יד .ערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא םי ןפיוא העיסנ יד
 טרָאּפ-רָאפּפָא םעד ןיא .ףיש רעד ןופ ןטייקיאעפ-סמַאנפיוא יד ןגיטשעגרעביא
 טימ ךיז ןבָאה םיטילּפ יד תעב ,גנולפייווצרַאפ ןופ סענעצס ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 ןשטנעמ רעמ ןעמענפיוא טזמעג טָאה'מ ןוא ףיש רעד ןיא ןסירעגניירַא חוכ
 -יטנעוו יד ןרָאװעג .עילַאק זיא געוו ןפיוא .ןעמענניירַא טנעקעג טָאה ףיש יד יו
 ןענעז ןרָאטָאמ יד ךיוא .טשלחעג ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא ןוא טכיל סָאד ןוא עיצַאל
 טָאה יז .ןייגרעטנוא םייב ןטלַאהעג לָאמ ייווצ טָאה ףיש יד ןוא ןרָאװעג עילַאק
 .ןפור-.ס .ָא .ס טכַאנ רעד ךרוד טריסימסנַארט
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 ןבלעז םעד טָאה יז :"דואוושזדעוו, רעד וצ ךעלנע ףיש יד זיא ךעלרעסיוא
 -"יטרעביל, רעד ןופ ןפיש-טעוװרָאק רענַאקירעמַא יד ןופ ליטס םעד ןיא -- יובעג
 .ןָאט 900 ןופ שוַאנָאט ַא טימ --- עירָאגעטַאק

 זיב רָאי ןייא ןופ רעטלע ןיא רעדניק 100 ןַארַאפ ןענעז םיליּפעמ יד ןשיווצ
 ןענימעג ףיש רעד ףיוא .ןעיורפ ערעגנַאװש 150 ;600 -- רעונה תילע ;ןעצ
 "ַאגרָא-טשינ 600 םורַא ןוא ןעגנוגעװַאב ןוא ןעגנוריטַאש עלַא ןופ םירבח ךיז
 ,םילוע עטריזינ

 1946 ,ילוי 1

 -םיליּפעמ ערעדנַא ןיא ןריפוצרעבירַא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה טכַאנרַאפ ןטכענ
 ,"הנגה, ןופ םיליּפעמ יד ,טרָאּפ רעהפיח ןיא טרעקנַארַאפ ןעייטש סָאװ ,ןפיש
 ןעמ טָאה ןשטנעמ 1000 .ףיש רעד ףיוא טפַאשגנע יד ןרעטכיילרַאפ וצ ידכ
 ןוא "דואוושזדעוו; -- ןפישיםיליּפעמ עטסערג ייווצ יד ףיוא טריפעגרעבירַא
 יד ןעמוקנָא טעוו'ס זיב טרָאּפ ןיא ןביילב ןלעוװ םיליּפעמ יד .,*יױדרָאנ סקַאמ,

 ,גערב ןפיוא ןזָאלוצּפָארַא ייז שינעביולרעד

 "ירבעה לייחה,
 1946 ,ילי 1

 ,גנוטיײלגַאב ןָא ,הפיח ןייק ןעמוקעגנָא ירפ טנייה זיא "ירבעה לייחה, ףיש יד
 ערעדנַא ןוא עיגלעב ,ןליױּפ ןופ ןעמַאטש עכלעוו ,ןרעגַאל יד ןופ םיליּפעמ 571 טימ

 רעזנוא, טפירשפיוא יד טרעטַאלפ טנַארָאּפסנַארט םענעטנווייל ַא ףיוא .רעדנעל
 ןבענ טרעקנַא ףיש יד .שילגנע ןיא ןוא שיאערבעה ןיא "לארשי-ץרא -- ליצ

 ןצנַאג ַא ןיוש ןלייצ סָאװ ?טָאלפ-םיליּפעמ , םעד ןופ ןפיש-םיליּפעמ ערעדנַא יד

 ,"ןינמ;
 ןבָאה ןדיא יד .ַאמַאנַאּפ ןיא טרירטסיגער זיא ןוא "אגלאכא, טסייה ףיש יד

 זיא יז .עדַאגירב רעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא) "ירבעה לייחה; ןבעגעג ןעמָאנ ַא יז
 ,געט 17 םי ןפיוא טרעדנַאוװעג טָאה ןוא ןעּפרעװטנַא ןופ ןרָאפעגּפָא ךעלניײשרַאװ
 ןפיש-םיליּפעמ ערעדנַא יד יװ דנַאטשוצ ןרעסעב ַא ןיא ןייז וצ סיוא טעז יז
 טרעטַאלפ םיױב-טסַאמ ריא ףיוא ןוא יורג ףיוא טברַאפעג זיא יז .רענייר ךס ַא ןוא
 קיצעביז עכלעוו ןופ ,עכעלטנגוי ןענעז םילוע עטסניימ יד .ןָאפ עיולב-סייוו ַא

 ,16-12 ןופ רעטלע ןיא ןענעז

 1946 ,טסוגױא 7

 טעדנַאלעג טציא זיב ןבָאה "ירבעה לייחה, ןיא "הנגה, ןופ םיליּפעמ יד ןופ

 ,ןשטנעמ 5

 ןוא רענעמ ךעלכעזטּפיוה -- םילוע 1424 ןבילברַאפ ןענעז ףיש רעד ףיוא

 ,רענעמ ערעייז ןופ ןדיישעצ טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ 100 םּורַא

 .ערעדנַא תבוטל ןעוועג רתוומ ןבָאה עכלעוו ,רעונה תילע ןופ רעדניק 100 ןוא
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 ,"יודרָאנ סקַאמ; :תוסיפת עקידנעמיוש יד ןיא טריטרַאװקעגנייא ןענעז ייז
 - ,"דואוושזדעוו, ןוא "יח לת/ ,"ינעריס אצנע;

 רעגַאל ןקידנעטש ןיא 1787 :םיליּפעמ 2056 טציא ךיז ןעניפעג תילתע ןיא

 ןקילייוטייצ ןיא 1209 ןוא ('ירבעה לייחה, ןוא *הנגהק טימ ןעמוקעג עלַא)
 ןקידנעטש ןיא .("היריב,; ןוא "דואוושזדעוו, ןופ טשער יד) רעגַאל-ןטלעצעג

 ןרעטיירבסיוא ךיוא ןעק'מ ;ןשטנעמ 200 ךָאנ ןעמעננײרַא ןעמ ןעק רעגַאל
 רוטנעגַא עשידיא יד .ןטלעצעג ךָאנ קידנלעטשפיוא רעגַאל ןקיליײװטיײצ םעד
 ןיא רעזייה-םילוע יד ןיא ןשטנעמ ןריטרַאװקנייא ךיוא לָאז'מ ןגָאלשעגרָאפ טָאה

 ןפרָאװעגּפָא טָאה גנוריגער יד רעבָא (רעצעלּפ 1500) לאומש תירק ןוא הרדח
 ,גַאלשרָאפ םעד

 1946 ,טסוגױא 4

 לייחה, ןוא "הנגה, ןפיש יד טימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו םיליּפעמ 6

 טנייה ןענעז -- טרָאּפ רעהפיח ןיא ןבילברַאפ ןענעז סָאװ עטצעל יד --- ?ירבעה
 ןסעזעג טייצ ןכָאװ ייווצ ןענעז ייז יו םעדכָאנ ,תילתע ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא
 ןפַאה ןיא ןפיש יד ןיא טרַאּפשרַאפ

 הלפעה רעד ןגעק עדַאקָאלב יד

 :רעטיור ,1946 טסוגיױא 8 ,ןָאדנָאל

 טלַאה גנוריגער עשיטירב יד זַא ןלעװק עטבױלגַאב ןופ רעביא טיג ןעמ

 ןייק םילוע עלַאגעלמוא ןופ םָארטש םעד ןלעטשוצּפָא ידכ טירש ןעמעננָא םייב

 ךיױא ןבָאה טעניבַאק ןשיטירב ןופ גנוציז רעקיטכענ רעד ןיא .לארשי-ץרא
 טָאה סָאד זַא ,טלַאה'מ ןוא ןבַאטש עשירעטילימ יד ןופ ןטּפיוה יד ןעמונעגליײטנָא
 ןייז ןלעװ סָאװ ,הלּפעה רעד ןגעק סעיצקַא עטנַאלּפעג יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ַא

 ןפיוא טָאלפ-םי םעד ןוא ײמרַא רעד ןופ עדַאקָאלב רעגנערטש ַא טימ ןדנוברַאפ
 : ,םי ןשידנעללטימ

 םילוע עלַאגעלמוא ױזַא יוװ ןסייוו ייז זַא ,ןטלַאה ןענַאגרָא-טכַאמ עשיטירב יד
 -ָאכעשט ןוא ןרַאגנוא ,ןלױּפ -- רעדנעל עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד ןופ ןָא ןעמוק
 ןופ לייט ַא .רעטרע ערעדנַא ןוא עילַאטיא ןיא טלעטש-ןפַאה ןיא --- עיקַאװָאלס
 רעטנוא ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ רעדנעל געוו רעייז ףיוא ךרוד ןעיײג םילוע יד
 .עטריאילַא יד ןופ עיצַאּפוקֶָא רעד

 -ברוד ןזומ דנַאלגנע טעוװ ,ןָאדנָאל ןיא ןרָאטַאװרעסבָא ןופ גנוניימ רעד טיול
 יד ןלעטשוצּפָא ידכ ,הגרדמ רעטשרע רעד ןופ טייקיטעט עשיטַאמָאלּפיד ַא ןריפ
 -ילימ ןעמעננָא ךיוא ןזומ ןעמ טעװ ןלַאפ ךס ַא ןיא זַא ןוא ,גנוגעווַאב עקיזָאד
 ןוא עשילגנע יד ןענעז טכַאמ-טּפיוה יד ואוו ןטיבעג יד ןיא ,ןעלטימ עשירעט
 .סעיצַארטסינימדַא עשירעטילימ עשינַאקירעמַא

 טעדנעװעגנָא ןזומ ךיוא טעוװ טייקיטעט עשירעטילימ ןוא עשיטַאמָאלּפיד ַא
 ףױרַא ןעייג םילוע יד ואוו ,רעדנעל-יַאנוד יד ןיא ןוא עילַאטיא ןיא ןרעוו
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 ַאזַא זַא ןביולג וצ רעוװש זיא'ס זַא ןטלַאה רעדנעלגנע יד ,ןפיש יד ףיוא
 יד ןיא טכַאמ רעד ןופ ןסיו םעד ןָא ןעמוקרָאפ ןעק ןפיש ןופ גנוגעוװַאב
 | ,רעדנעל עקידנפערטַאב

 "טפול ןוא "םי ןשילגנע ןכרוד ןגערב-לארשי-ץרא יד ןגעק עדַאקָאלב יד

 ,רעבָא ןעמ טלַאה ןָאדנָאל ןיא .טכייל ןעמוקנָא קיסעמסינטלעהרַאפ טעװ טָאלּפ
 .עּפָאריײא ןיא ןעמעננָא ןעמ ףרַאד טירש-טּפיוה יד זַא

 יד ןדלָאמעג טָאה גנוריגער עשילגנע יד זַא ,ןעמ טגָאז ןָאטגנישַאװ ןיא
 ןעמוק עכלעוו ןדיא לָאצ עסיורג יד זַא ,ןָאדנָאל ןיא רעייטשרָאפ רענַאקירעמַא

 ַא ךיוא רָאנ ,ןוויטַארטסינימדַא ןַא זיולב טשינ ןפַאש לארשי-ץרא ןייק ןָא טציא

 "יפיטרעס םילוע עלַאגעלמוא יד ןבעג ןופ םעטסיס סָאד .םעלבָארּפ ןשיטילָאּפ
 ,עיטנַארַאג ןייק טשינ טיג ,םילוע עכעלצעזעג רַאפ טמיטשַאב ןענעז סָאװ ןטַאק
 .ןפרעד ןסינעג ,הילע ןיא ןטסרעממַא ךיז ןקיטױנ עכלעוו ןדיא יד דָארג זַא
 יו רעקיטסניג ןענעז ןעגנוגנידַאב יד ואוו ,עּפָארײא-חרזמ ןופ ןעמוק ןדיא ליפ
 עשיטירב יד טגנַאלרַאפ רעבירעד .טנעניטנָאק םעד ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא
 הילע רעדעי ןופ ידכ ,ןטעברַאנעמַאזצ ריא טימ לָאז עקירעמַא זַא ,גנוריגער
 הילע ַאזַא ביוא --- סענָאז רענַאקירעמַא ןוא רעשילגנע יד ןופ ןעמוק טעװ סָאװ
 ןיא ןטסנייממַא ךיז ןקיטיונ סָאװ ןדיא יד ןסינעג ןלָאז --- ןייז ללכב טעוװ
 ,גנורעדנַאווסיוא

 :רעטיור ,1946 טסוגױא 9 ,ןָאדנָאל

 ןופ ןרָאא עטשרע יד ןיא טעברַאעגסיױא טָאה דנַאלגנע סָאװ רענעלּפ יד

 ןשינעילַאטיא ןוא ןשטייד ןופ ןטרָאּפסנַארט ןזָאלרעד וצ טשינ ידכ ,המחלמ רעד
 טעדנעװעגנָא טציא טָאלּפ ןשיטירב ןכרוד ןלעװ ,עקירפַא-ןופצ ןייק רעטילימ

 ןעמָארטש עכלעוו םילוע עשידיא עלַאגעלמוא יד ןגעק םי ןשידנעלטימ ןיא ןרעוו

 ,לארשייץרא ןייק

 ןעגנולײטּפָא עטנּפָאװַאב ןרעװ טריזיליבָאמ ןלעוװ ףיש-סגירק רעדעי ףיוא
 ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז ןלעוו ןוא ןפיש:-םיליּפעמ יד ןצעזַאב ןפרַאד ןלעוװ עכלעוו

 ןיא ןרעו טכַארבעג ןלעוו ןפיש עקיזָאד יד זיב ,ייז ףיוא גנונדרָא רעד רַאפ
 ,ןטרָאּפ עטמיטשַאב-רעירפ ןופ ייז רַאפ יד

 .ןעגנולײטּפָא-סגנורעבָארעד, יו טכַארטַאב ןרעוו ןלעװ ןעגנוליײטּפָא יד

 טימ ןרעוו טגרָאזַאב רעבָא ייז ןלעוו ,טּפַארק ןייק ןדנעוװנָא טשינ ןלעװ ייז םגה
 ,םעד ץָארט .דנַאטשרעדיװ ןוויטקַא ןַא ןלעטש ןלעװ םיליּפעמ יד רעמָאט ,רעוועג
 םעד רַאפ טציא ךיז ןעניפעג סָאװ ןטפערק-םי עטכייל יד ןגעוו םיטרּפ ןייק סָאװ
 ייוצ רעבָא ןעמ טסייו ,טנַאקַאב טשינ ןענעז ,םי ןשידנעלטימ ןפיוא קעווצ
 ןפיש רעקיניוו ךס ַא טנגעג רעקיזָאד רעד ןיא ךיז ןעניפעג ,סנטשרע : ןכַאז
 לָאצ יד יו רעסערג טציא לָאצ רעייז זיא ,סנטייווצ ןוא ,ןרָאי-המחלמ יד ןיא יוו
 ,המחלמ רעד רַאפ עיצקַא ַאזַא רַאפ ןרירטנעצנָאק טגעלפ ןעמ סָאװ ןפיש
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 עיצקַא עשיטַאמָאלּפיד יד

 :רעטיור ,1946 טסוגיױא 12 ,ןָאדנָאל

 -ַאבמַא יד וצ טעדנעװעג ךיז גנוריגער עשיטירב יד טָאה ךָאװ עקירָאפ
 ןשרָאפסיױא ןלָאז ייז ,עטיב ַא טימ ןָאדנָאל ןיא עמַאנַאּפ ןוא ָאקיסקעמ ןופ ןרָאדַאס
 ךיז טזיוװס .עּפָארײא ןיא םיטילּפ עשידיא רַאפ סעזיוו ןבעג ןופ ןינע םעד
 סעזיוו ןבָאה לארשי-ץרא ןייק לַאגעלמוא ןָא ןעמוק עכלעוו ןדיא ךס ַא זַא ,סױרַא

 עּפָאריײא ןופ ןרָאפסױרַא ןענעק ייז עכלעוו קנַאדַא ,עמַאנַאּפ רעדָא ָאקיסקעמ ןייק
 ,ןפוא ןכעלצעזעג ַא ףיוא

 וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה גנוריגער עשיטירב יד זַא ,טסואווַאב טציא זיא'ס
 ,ךיירקנַארפ ,דנַאלנכירג ,עינעמור ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,ןלױּפ ,דנַאלסור-טעווָאס
 ןיא ןטעברַאטימ ןלָאז ייז עמַאנַאּפ ןוא ָאקיסקעמ ,דנַאלָאה ,עיגלעב ,עילַאטיא
 ןעמוקעגנָא טשינ טציא זיב זיא דנַאלסור ןופ .הלּפעה רעד ןגעק ףמַאק םעד
 ,טרעפטנעעג ןבָאה ,ןלױּפ ןסָאלשעגנייא רעדנעל עטסניימ יד .הבושת םוש ןייק
 ,ןפלעה וצ ידכ ,ןטייקכעלגעמ ערעייז ןיא ןייז טעוו סָאװ ץלַא ןָאט ןלעװ יז זַא

 יד טָאה ,הלּפעה רעד ןגעק עיצקַא רעשיטַאמָאלּפיד רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא
 עטקינייארַאפ יד ןופ גנוריגער רעד וצ טעדנעװעג ךיז גנוריגער עשיטירב
 ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןדנָאפ עשיטסינויצ יד ןופ ןעגנודלעמ יד ןגעוו ןטַאטש

 עשידיא יד ןריפוצרעבירַא ןפלעה וצ ידכ ,ןעגנולמַאז-טלעג רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ יד
 רעטלעג יד ןופ לייט רעטסערג רעד זַא ,ןעמענוצנָא טנורג ַא ןַארַאפ זיא'ס ,םיטילּפ
 סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ןופ טמוק ,טריסנַאניפ טרעוו הלּפעה יד עכלעוו טימ

 ןפורפיוא ערעייז טימ ןפָא ץנַאג טעדנעוועג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עקירעמַא ןיא
 -עגמוא ןענעז ןדנָאפ עכלעזַא .ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא
 ןליפַא ייז ןענעז עקירעמַא ןיא רעבָא ,עניטסעלַאּפ ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא ךעלצעז

 ,טביולג'מ .הקדצ סלַא טלמַאזעג ןרעו רעטלעג יד לייוו ,ןרעייטש ןופ טײרפַאב
 ,ךַאז יד ןשרָאפוצסיױא טגָאזעגוצ ןבָאה רענַאקירעמַא יד זַא

 :רעטיור ,1946 טסוגיוא 10 ,ןָאדנָאל

 עיצַארגימע רעלַאגעלמוא רעד ןגעק רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא סעיצקַא יד ןגעוו

 : ץּפָארײא ןופ תועידי עקידנגלָאפ יד ןעמוקעגנָא טנייה ןענעז

 "שילגנע יד זַא ,ןעוועג הדומ טָאה סעלגָאד לַארענעג :דנַאלשטיײד ןופ (א
 ידכ ,ענָאז עשילגנע יד ןסילש וצ טירש ןָא ןעמענ ןענַאגרָא-טכַאמ רענַאקירעמַא
 ,רעדנעל-חרזמ יד ןופ םיטילּפ עשידיא ןייק ןעמוקניירַא טשינ רעמ ןיהַא ןלָאז'ס
 -טימ ןלָאז ייז ,ןסור יד וצ טעדנעװעג ךיוא ךיז טָאה'מ .ןלױּפ קידנסילשנייא

 ,עיצקַא רעד ןיא ןפלעה

 -עג לעיציפָא טָאה יריינ-קעמ לַארענעג :ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןופ (ב
 אבהל טעוװ םיטילּפ עשידיא ןופ םָארטש רעטריזינַאגרָא רעצנַאג רעד זַא ,ןדלָאמ
 .ךיירטסע ןופ ייס ןוא ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןופ ייס ןרעו טקישעגקירוצ
 ןלָאז סענָאז עיצַאּפוקַא עריא זַא ,ןעוועג םיכסמ טשינ לָאמנייק טָאה עקירעמַא
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 רעדנַא טשינ זיא'ס ןכלעוו רעדָא לארשי-ץרא רַאּפ טקנוּפ-טיזנַארט ַא יו ןעניד
 ,דנַאל

 ךַאװ יד ןקרַאטשרַאפ וצ טנדרָארַאפ טָאה גנוריגער יד :עילַאטיא ןופ (ג
 .ןטרָאּפ יד ןיא ןוא ןטקנוּפ-ץענערג יד ףיוא לָארטנָאק ענײמעגלַא יד ןוא

 1946 ,טסוגיױא 1

 -ךעטילימ רענַאקירעמַא יד זַא ,טגָאזעג טרעוו דנַאלשטייד ןופ תועידי יד ןיא
 עשידיא יד ןיא גנושרָאפסױא ערעגנעל ַא טריפעגכרוד טָאה עכלעוו ,טכַאמ
 ןַא ןבייהוצנָא סעיצקורטסניא ןעמוקַאב טָאה ,ןעכנימ ןיא סרעטנעצ-טיזנַארט
 טרעטכײלרַאפ ןבָאה ייז זַא דשוח זיא ןעמ עכלעוו םיצוביק יד ןגעק עיצקַא
 .ןצענערג עשינעילַאטיא יד וצ דנַאלשטייד ץנַאג ןופ ןדיא ןופ םָארטש םעד

 "נָא ןעמוקַאב טָאה דנַאלשטיײד ןיא עיצַארטסינימדַא-רעטילימ עשילגנע יד
 "גנוגעווַאב-םיצוביקע רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעריפ יד ןכוזוצסיוא ןעגנוזייוו
 עקיזָאד יד .לארשי-ץרא ןייק עיצַארגימע עלַאגעלמוא יד טריזינַאגרָא עכלעוו
 -ינַאגרָא עמייהעג עלַא ןופ עטסקיטכיט יד סלַא טכַארטַאב טרעוװ עיצַאזינַאגרָא
 ןַא טימ טקַאטנָאק ןיא טייטש יז .טנַאקַאב ןעוועג טציא זיב ןענעז סָאװ סעיצַאז
 ןלױּפ ןיא סענָאז עשיטעווָאס יד ןיא קיטעט זיא סָאװ עיצַאזינַאגרָא רעכעלנע
 .עינעמור ןוא עירַאגלוב ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,ןרַאגנוא ,ךיירטסע

 1946 ,טסוגיוא 10 ,ןָאדנָאל

 וצ ןעגנודנעו עטצעל יד זַא ,רעביא ןביג ןָאדנָאל ןיא ןזיירק עלעיציפָא
 ,עיצַארגימע עלַאגעלמוא יד ןלעטשּפָא ןפלעה ןגעוו ךיירקנַארפ ןוא עילַאטיא
 ,עינעמור ,ןליוּפ וצ ןעגנודנעו עכעלנע .ןרָאװעג ןעמונעגפיוא קיטסניג ןענעז
 דנַאלָאה ןוא עיגלעב וצ ךיוא .גלָאפרעד קיניײװ טַאהעג ןבָאה ,עיקַאװָאלסָאכעשט
 "מוא רעד ןגעק עיצקַא רעד ןיא ןפלעהטימ ןלָאז ייז ,טעדנעוװעג ךיז ןעמ טָאה
 ,גנוגעווַאב רעלַאגעל

 ןבעגעגרעביא טָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עשיטעווָאס יד וצ גנודנעוו עטשרע יד
 -ַאקוב ןיא עיסימָאקילָארטנָאק רעטריאילַא רעד ןיא רעייטשרָאפ רעשיטירב רעד
 "רַאפ לָאז יז ,גנוריגער רעשינעמור רעד וצ גנורעדָאפ רעד טימ ןעמַאזוצ ,טסער
 יד וצ גנודנעוו יד .ץנַאטסנָאק ןופ ןפיש-םיליּפעמ ןופ רָאפּפָא םעד ןטלַאה
 רעשיטירב רעד טָאה רעטעּפש .,ןטַאטלוזער ןייק טכַארבעג טשינ טָאה ןטעווָאס
 ,ןרינעוורעטניא וצ רעדיװ סעיצקורטסניא ןעמוקַאב עװקסָאמ ןיא רָאדַאסַאבמַא
 רעשיטעווָאס רעד ןופ רעפטנע םוש ןייק ןרָאװעג ןטלַאהרעד טשינ זיא'ס רעבָא
 ,גנוריגער

 1946 ,טסוגױא 11 ,ןָאדנַאל

 זַא ,טרעלקרעד טָאה ןָאדנָאל ןיא רעייטשרָאפ רעשינעמור רעלעיציפָא ןַא
 ןכעלצעזעג םעד ןגעק ןעלטימ םוש ןייק ןעמעננָא טשינ טעװ גנוריגער ןייז
 -רָאפ טשינ זיא ,טגָאזעג רֶע טָאה ,עינעמור .ץנַאטסנָאק ןופ ןפיש ןופ רָאפּפָא
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 ןיהואו רעדנעל יד ןיא טשינ ןרָאפ ןטנַארגימע סָאװ ,רַאפרעד ךעלטרָאװטנַא
 .סעזיוו ןעמוקַאב יז

 ערשכ ןבָאה ,עינעמור ןופ ּפָא ןרָאפ עכלעוו ןדיא יד זַא ,ןזיװעגנָא טָאה רע
 ןופ זַא ןוא ,רעדנעל רענַאקירעמַא-םורד ערעדנַא רעדָא ָאקיסקעמ ןייק סעזיוו
 וצ ייז ןָאט טשינרָאג גנוריגער עשינעמור יד ןעק טקנוּפדנַאטש ןכעלצעזעג
 ,רָאפּפָא רעייז ןרעטש

 זַא ,טהנעט ןוא ןשימניירַא טשינ ךיז ליוװ טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשיטעווָאס יד
 .עינעמור ןופ םינינע עכעלרעניא יד ןיא גנושימניירַא ןַא ןעוועג טלָאװ סָאד

 יד זַא ,טגָאזעג טָאה םוירעטסינימ-ןרעסיוא רענַאקיסקעמ ןופ רעייטשרָאפ ַא
 סעיצקורטסניא ןעמוקַאב ןבָאה זירַאּפ ןיא ןוא ןָאדנָאל ןיא סעיצַאגעל רענַאקיסקעמ
 סעזיוו רענַאקיסקעמ ןעמוקַאב ןבָאה םילוע עשידיא 200 ױזַא יו ןשרָאפוצסיוא
 .טַאלוסנָאק רענַאקיסקעמ ןייק ָאטשינ טּפיוהרעביא זיא'ס ואוו ,ץנַאטסנָאק ןיא
 ךיז ןצונַאב ,ָאקיסקעמ ןייק סעזיוװ-רָאפסױרַא לעמרָאפ ןבָאה עכלעוו ,ןדיא יד
 ,לארשי-ץרא ןייק עּפָאריײא ןופ ןרָאפוצסױרַא ידכ ךעלנײשרַאװ ייז טימ

 1946 ,טסוגױא 11 ,םױר

 "רעד טנייה טָאה םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןשינעילַאטיא ןופ רעיײטשרָאפ ַא
 יד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ זיא ןטרָאּפ יד ןיא ןוא ןצענערג יד ףיוא זַא ,טרעלק
 ןופ םָארטש םעד ןלעטשוצּפָא ןפלעה וצ ידכ ,ןרעיניבַארַאק יד ןוא ײצילָאּפ

 "עדָאפ עשיטירב יד ןבעגכָאנ טעװ עילַאטיא ,לארשי-ץרא ןייק םיטילּפ עשידיא
 ."ןעגנוגעווַאב עלַאגעלמוא,, יד ףיוא טכיזפיוא ןַא ןטלַאה וצ גנור

 :רעטיור ,1946 טסוגיױא 12 ,ןָאדנָאל

 בַאטש ןשיטירב םעד ייב זַא ,רעביא ןביג ןטנעדנָאּפסערָאק רענַאקירעמַא

 ליײטנָא ןטימ גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא חרזמ ןטנעָאנ ןיא

 ןייז טעװ עבַאגפיוא ריא .ןטָאלפ-טפול ןוא -םי ,ײמרַא רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ

 סָאװ ןענַאלּפָארע ןוא ןפיש יד .הלּפעה רעד ןגעק ףמַאק םעד טימ ןריפוצנָא

 "עװַאב יד ןגלָאפוצכָאנ לעפַאב ַא ןעמוקַאב ןבָאה חרזמ ןטנעָאנ ןיא קיטעט ןענעז
 ןיא זַא ,רעביא ןעמ טיג לַאװק רעדנַא ןַא ןופ .ןפיש-םיליּפעמ יד ןופ ןעגנוג
 .ןפיש-רַאדַאר ןעמוקעגנָא ןענעז םי ןשידנעלטימ

 :רעטיור ,1946 טסוגױא 11 ,ַאטלַאמ

 ןשיטירב ןופ ןטּפיוה יד ןופ ןעגנוטַארַאב ןעמוקעגרָאפ ָאד ןענעז ןטכענ
 רעד ןגעק עיצקַא רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא םי ןשידנעלטימ ןפיוא טָאלפ-םי
 ,הלּפעה

 ןופ ןרָאפעגּפָא זיא ,ןָאט 8000 ןופ ,"סויצירואמ , ףיש-סגירק עשיטירב יד
 זיא ,ןָאט 7000 ןופ ,"רעדנַאל; ףיש:-ריּפשסיױא יד .לארשי-ץרא ןייק ַאטלַאמ
 ןעמוקעגנָא זיא ןוא טָאלּפ ןשידנעלטימ םוצ גנוקרַאטשרַאפ סלַא ןרָאװעג טקישעג

 -סגירק עשיטירב ייווצ ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז ַאטלַאמ ןייק .רַאטלַארביג ןייק
 ,עיצענעוו ןופ ןוא טסעירט ןופ ןפיש
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 -ןסע ןופ ןטרָאּפסנַארט עסיורג זַא ,ןדלָאמעג ןטכענ טָאה ןָאדנָאל ָאידַאר
 עשירעטילימ ןופ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענעז ןטלעצעג ןוא ךעלטעב ,גרַאװ

 סָאד זַא ןעמ טלַאה לזניא ןפיוא .אטסוגאמאפ ןייק ןרעּפיצ ףיוא ןעניזַאגַאמ
 ןכיגניא ןרעוו טכַארבעג רעהַא ןלעװ עכלעוו םיליּפעמ רַאּפ טמיטשַאב זיא ץלַא

 "ןַאלּפ רעשיצַאנײטנַא רעד,

 עפרַאש ןעמענוצנָא ךיז טיירג גנוריגער עשיטירב יד : רָאלק זיא ךַאז יד
 ןייק עּפָאריײא ןופ םיטילּפ עשידיא ןופ הילע רעד ןגעק טירש עקידנרידיצעד ןוא
 עדייב ףיוא טריפעגכרוד טרעוו טייקיטעט עשיטַאמָאלּפיד עסיורג ַא ,לארשי-ץרא
 טושּפ זיא'ס .עּפָארײא טלייטעצ סָאװ ?גנַאהרָאפ םענרעזייא;, םעד ןופ ןטייז
 ללכב טריטסיזקע םיטילּפ עשידיא ןגעק תופידר וצ טמוק סע ןעוו : רעדנואוו ַא

 ןעמוק'ס .גנַאהרָאפ רענרעזייא ןייק עיטַארקָאמעד רעקידברעמ רעד רַאפ טשינ
 -רַאפ ןקיזיר ַא ןיא השבי רעד ףיוא ןוא םי ןפיוא עדַאקָאלב ַא ןגעוו תועידי ןָא
 ןשיטירב םעד ןטסָאקּפָא רעכיז טעװ סָאװ עיצקַא ןַא ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס .םענ
 טנזיוט טרעדנוה יד לארשי-ץרא ןייק ןריפרעבירַא סָאד יו רעמ רעלָאצ-רעייטש
 רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןטלַאהסיױוא טרָאד ייז ןוא עּפָאריײא ןופ םיטילּפ עשידיא
 "כָאנ טרזח גנוריגער עשיטירב יד .םישדח עכעלטע ןופ ךשמ ןיא גנוריגער
 יד ןופ ןינע םעד ןיא רָאּפשּפָא ןלַאנָאיצַאנ ריא ןופ עטכישעג יד רעביא לָאמַא
 סעיזיוויד ךס ַא לארשי-ץרא ןיא טריזיױויטקַא טָאה יז יו ױזַא טקנוּפ : סעיזיוויד
 טשינ ללכב טָאה יז סָאװ עיזיוויד ןייא ןריזיוװיטקַא ןפרַאד טשינ לָאז יז ידכ

 טייג ױזַא ,טנזיוט טרעדנוה יד ןופ הילע יד ןרעכיזרַאפ וצ ידכב ,ןָאט טפרַאדעג
 ןצנַאג םעד ןיא עדַאקָאלב -םי ַא ףיוא טלעג סעמוס עקיזיר ןבעגסיוא טציא יז
 ןענעז סָאװ תואצוה יד ןרָאּפשרַאפ וצ ידכ ,םי ןשידנעללטימ ןופ לייט-חרזמ

 יז טינ סָאװ תואצוה -- טנזיױט טרעדנוה יד ןופ הילע רעד טימ ןדנוברַאפ
 .ןכַאמ טפרַאדעג ללכב טלָאװ

 ַא טױל ןרעוו טריפעגסיוא ,טעדלעמ'מ יו ,טעװ עדַאקָאלב עסיורג יד
 -יטנַא רעד, : טייצ-המחלמ רעד ןיא ןרָאװעג טריבורּפעגסיוא ןיוש זיא סָאװ ןַאלּפ
 -רַאפ ןכעלפמערט רעמ ןוא ןרעסעב ַא ןעניפעג וצ רעווש זיא'ס .,"ןַאלּפ רעשיצַאנ

 ;רעשיטַארקָאמעד ַא זיא לארשי-ץרא ןיא םישזער רעקיטציא רעד ביוא .ךיילג
 עשידיא יד ןלעטשפיוא סָאד ןרעטכיילרַאפ וצ ידכ ָאד ךיז טניפעג דנַאלגנע ביוא
 טמיטשַאב סָאװ גנוריגער יד ביוא ; ןדָאב ןפיוא ןדיא ןצעזַאב ןוא םייה עלַאנָאיצַאנ
 ןפַאשוצּפָא גָאװצ ַא טימ טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא ,דנַאל ןופ לרוג םעד טציא

 סָאװ סָאד ןטלַאהטנַא טָאה םרָאפטַאלּפ-לַאװ ריא יו םעדכָאנ ,"ךוב-סייוו, םעד

 -עדַאקָאלב רעד זיא ןַאד -- לארשי-ץרא וצ גוצַאב ןיא ןבירשעג ןעוועג טרָאד זיא
 ...רעשיצַאנ-יטנַא ןַא תמאב ןַאלּפ

 ַא זיא סָאד .ןעקנעד ןשטנעמ ךס ַא יװ ,גירק-ןוורענ ןייק טשינ זיא סָאד
 דגַאי ַא ןבייהוצנָא העדב ,סיוא טזייו ,טָאה גנוריגער עשילגנע יד .,לדניווש
 ןעניוועג וצ ידָּכ ,קיטיונ ריא זיא סָאד .עדַאקָאלב עתמא ןָא ןריפוצכרוד ןוא
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 רעשיטירב רעד .רעדנעל עשיבַארַא יד ןיא עטעדניברַאפ עיינ עריא ייב ןח
 ַאזַא ןעוועג טרעשַאב טכַאמ רעד וצ ןעמוק ןכָאנ אקוד זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא
 זַא םעד טָאטשנָא -- חרזמ ןטנעָאנ ןיא סעיצקנופ ןופ גנורעדנע עלַאנידרַאק
 יד ןעניד תומחלמ ןוא ןלַאפנָא ערעייז טימ לָאמַא יוװ ןלָאז םיטבשירבדמ יד
 טָאלפ רעשיטירב רעד טציא טניד ,דנַאלגנע ןופ םינינע עשיטסילַאירעּפמיא
 ןסערעטניא יד סעדַאקָאלב ןוא ןדגַאי ,סערוװענַאמ ,סעיצַארטנעצנָאק ענייז טימ
 ,תוכולמ עשיבַארַא יד ןופ

 .לָאר עקיזָאד יד קידנליּפש טוג ץנַאג ךיז טליפ דנַאלגנע זַא ,סיוא טעז סע
 םעד ךרוד ןדנובעג ,סיוא טזייוו ,ךיז ןליפ דנַאלגנע ןיא לַארָאמ ןופ ןשטנעמ
 קיטילָאּפ רעשיטירב רעד ןופ ןסערעטניא עטסכעה? ןָא טפור גנוריגער יד סָאװ
 ןענעז גנוגעװַאב-רעטעברַא עשיטירב יד לסיבַא קידנענעק רעבָא .*גָאט-וצ-טנייה
 ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא ןנעעז רעדילגטימ עריא ןופ קיניײװ טשינ זַא ,רעכיז רימ
 ןשיטירב םעד ןופ ןַאלּפ "ןשיצַאנײטנַא; םעד ןגעוו טנעיילעג ןבָאה ייז ןעוו
 ןופ עטכישעג רעד טימ טנַאקַאב קידנעייז .תונברק-רעלטיה יד ןגעק טָאלּפ
 ךיז טעװ סע זַא ,טגייצרעביא רימ ןענעז ,דנַאלגנע ןיא סעכריק עכעלטסירק יד
 טעװ רעכלעוו ,רעכעלטסייג רעכעלטסירק ןייא סנטסקינייו ןעניפעג ייז ןשיוצ
 ייוצ יד עכריק ןייז ןופ םרָאפטַאלּפ רעד ןופ ןענעיילרָאפ קיטנוז ןקידנעמוק
 ,ןָאטעג ריד טימ טָאה קלמע סָאװ קנעדעג; :"םירבד, ןופ םיקוסּפ עטלַא עטושּפ
 ןוא ...געװ ןיא ןפָארטעג ריד טָאה סָאװ ,םירצמ ןופ קידנעײגסױרַא געוו ןפיוא
 "טָאג רַאפ טַאהעג ארומ טשינ טָאה רע ןוא ,טּפעשרעד ןוא דימ טסיב וד

 (1946 טסוגיוא 12 ,יירבד;)

 רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ גנורעלקרעד

 רעד ןגעק ןָא טעדנעו יז עכלעוו ןעלטימ יד ןגעוו גנורעלקרעד ריא ןיא
 ַא ןקידיײטרַאפ וצ גנוריגער עשיטירב יד ךיז טימַאב ,הילע *רעלַאגעלמוא;,

 -רַאפ עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןופ טַאורַאפ םעד ןוא טייקיטכערעגמוא ןופ םישזער
 טַאדנַאמ םעד ןופ טנורג ןפיוא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה דנַאלגנע עכלעוו ןעגנוטכילפ
 -נַאמ רעד ןופ טכילפ יד טמיטשַאב שוריפב טרעוו'ס ואוו ,לארשי-ץרא רעביא
 קלָאפ עשידיא סָאד ."עיצַארגימיא עשידיא יד ןרעטכיילרַאפ וצ , טכַאמ-טָאד
 ַא דצמ ןעגנואיצַאב עכעלטפַאשטניירפ ןוא עכעלשטנעמ יד ןסעגרַאפ טשינ ליוו

 טעוװו יאדוא .עיצַארַאלקעד רופלַאב רעד רַאפ ךָאנ קלָאפ ןשילגנע ןופ לייט
 ,עיצַארַאלקעד םצע יד ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ קלָאפ ןשידיא ןופ עטכישעג רעד ןיא
 ןופ קרעװ עסיורג סָאד ןריזילַאער וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג זנוא טָאה סָאװ
 רַאפ ךיוא זַא ,ןענָאטַאב ןזומ רימ רעבָא .דנַאל סָאד ןבעלפיוא ןוא ןעיובפיוא

 ןענַאטשעג הילע וצ גוצַאב ןיא קיטילָאּפ עשיטירב יד זיא 1929 ןופ ךוב-סייוו םעד
 גנוריגער יד ןעוו .טסייג ןייז ןיא ןוא ךַארּפש ןייז ןיא טַאדנַאמ םוצ הריתס ןיא
 יד ןיא עיצַארגימיא עשידיא טביולרעד סָאװ ּפיצנירּפ ןטיול טלדנַאהעג טלָאװ

 רעטנזיוט רעקילדנעצ ןטלָאװ ,ןטייקכעלגעמ-סמַאנפיוא עשימָאנָאקע יד ןופ ןעמַאר
 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד רָאפ ךָאנ דנַאל ןיא ןעמוקניירַא טנעקעג ןדיא
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 "ןרָאטסינימ ןופ רעציזרָאפ רעקיטציא רעד ,ןָאסירָאמ טרעברעה .המחלמ-טלעוו

 ןשיניצ ַא; סלַא טנכייצַאב "ךוב-סייוו סָאד ןבָאה םירבח ענייז ןופ ךס ַא ןוא ,טַאר

 רעטנזױט רעקילדנעצ טזָאלרעד טשינ טָאה קיטילָאּפ עקיזָאד יד ,"טַאררַאפ

 רעשיצַאנ רעד ןופ ןעװעטַאר ךיז םורַא ױזַא ןוא לארשי-ץרא ןיא ןעמוקנײרַא ןדיא

 קיטילָאּפ עכעלצעזעגמוא יד רָאפ רעטייוו גנוריגער יד טצעז טָא ןוא .גנוטכינרַאפ

 סנעמעוו ,גנוריגער רעבלעז רעד ךרוד ןָאטעג טציא טרעוו סָאד ןוא ךוב-סייוו ןופ

 .סעיצַאװרעזער םוש ןייק ןָא ןוא ליומ לופ ַא טימ טמַאדרַאפ ריא ןבָאה רעריפ

 חרזמ-םורד ןוא חרזמ ןיא זַא ,הדומ זיא אפוג עיצַארַאלקעד-סגנוריגער יד

 גנושרָאפסױא עדעי .ןדיא ףיוא ןעמָארגָאּפ ןוא תופידר רָאפ ןעמוק עּפָארײא

 ליפ יד ןופ לרוג ןקירעיורט םעד טקעדעגפיוא ,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ,טָאה

 רעד ןופ טכירַאב ןיא .ןרעגַאל ןיא ןטלַאהעג ךָאנ ןרעוװ עכלעוו ,ןדיא רעטנזיוט

 םעדכָאנ וליפַא זַא ,ןרָאװעג טרעלקרעד זיא עיסימָאק רעשינַאקירעמַא-שילגנע

 טרָאד ךָאנ טעוװק עּפָארײא ןיא ןעגנוגנידַאב יד ןרעסעברַאפ ךיז ןלעװ סע יװ

 ןייז רעדָא ןעגנַאלרַאּפ ןלעוװ עכלעוו ןדיא ןָאילימ רעבלַאה ַא סנטסקינייוו ןביילב

 עקידנגנירד ןוא תושקב עקידרדסכ יד ץָארט ."עּפָאריײא ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג

 "ָאקער רעקימיטשנייא רעד ץָארט ןוא טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא ןופ ןעגנורעדָאפ

 טנייה זיב גנוריגער יד טָאה ,עיסימָאק-סגנושרָאפסױא רעד ןופ עיצַאדנעמ

 ןופ ךעלטשער יד רַאפ לארשייץרא ןופ ןרעיוט יד ןענעפע וצ טגַאזטנַא ךיז

 ַא זיא סָאד :גנוטיידַאב ןייא ןבָאה רָאנ ןעק קיטילָאּפ ַאזַא .תונברק סרעלטיה

 רענייא זיא סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ עשיבַארַא עסיוועג ַא ןבעגכָאנ ןופ קיטילָאּפ

 טָאה ןוא ןדיא ןָאילימ סקעז ןופ גנוטכינרַאפ רעד רַאּפ רעצעה-טּפיױה יד ןופ

 "רַאפ עריא ןוא דנַאלגנע ןגעק ףמַאק ןיא ןײגוצסױרַא רעבַארַא יד טצעהעג

 ןוא גנוריגער יד טציא טמוק ןטקַאפ עקיזָאד יד ןופ קילבנָא ןיא ,עטעדניב

 "תיראש רעד ןופ גנוגעװַאב-ןסַאמ יד זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ וצ טריבורּפ

 עכעלטסניק ַא רָאנ ,עכעלריטַאנ ןוא עקידנעטשטסבלעז ןייק טשינ זיא הטילּפה

 ןרוד ןוא "ןשטנעמ עזָאלנסיװעג, ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ גנוגעווַאב

 טָאה קלָאּפ עשידיא סָאד ."ןטסימערטסקע עשיטסינויצ ןופ טייהרעדנימ ַא.

 סיצַאנ יד ןגעק דנַאלגנע ןופ גנולעטש רעשידלעה רעד רַאפ גנונעקרענָא גונעג

 ןדיא ןָאילימ ַא רעביא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רעבָא רָאט ןעמ .המחלמ רעד תעב

 טנזױט קיסיירד רעביא ןוא עטריאילַא יד ןופ ןעייר יד ןיא טפמעקעג ןבָאה

 ײמרַא רעשילגנע רעד ןיא טפמעקעג ןבָאה לארשי-ץרא ןופ עקיליוויירפ עשידיא

 .טלעוו רעד ןופ ןלייט עלַא ןיא ןוא ןטנָארפ עלַא ףיוא

 רעד ןגעק ףמַאק םעיינ ַא ןביוהעגנָא טציא טָאה גנוריגער עשיטירב יד

 שיטקַאפ זיא דנַאלגנע ןעוו טייצ רעד ןיא ,לארשי-ץרא ןייק הילע רעשידיא

 רעד ךָאד זיא סָאד לייו ,הילע יד ןקיטומרעד ןוא ןפלעה וצ טעטכילפרַאפ

 -יגער עשילגנע יד .לארשי-ץרא ןיא ךיז טניפעג דנַאלגנע ןכלעוו בילוצ וויטָאמ

 ץָארט עכלעוו ,ןעגנוריגער ענעי וצ אקווד ףור ַא טימ טעדנעוועג ךיז טָאה גנור

 ןעמָארגָאּפ יד ןלעטשוצּפָא טייקכעלגעמ יד טשינ ייז ןבָאה ,ןליוו ןטוג רעייז

 יד ןטלַאהּפָא סע ןלָאז יז זַא ,רעדנעל ערעייז ןיא ןדיא ףיוא תופידר יד ןוא

 "טפול ןוא "םי ,עשירעטילימ יד טריזיליבָאמ גנוריגער יד ,ןפױלטנַא ןופ ןדיא
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 טשינ ייז ןוא םיטילּפ ףיוא דגַאי ַא ןריפוצכרוד ידכ עינַאטירב-סיורג ןופ טכַאמ
 עיינ ןיא ייז ןריפוצקעוװוַא ,ןּפַאכ ייז לָאז'מ ביוא ןוא ,לארשי-ץרא ןייק ןזָאלנײרַא
 ליו הילע רעשידיא רַאפ געװ םעד ןלעטשרַאפ סָאד .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק
 יד ןטיהּפָא זומ יז זַא ,ץורית םעד טימ ןקיטכערַאב גנוריגער עקיזָאד יד ךָאנ
 רַאפ גרָאז רעטשרמולכמ ריא טימ ןוא םילוע עכעלצעזעג יד ןופ ןסערעטניא
 זיא רעוו .ןעגנוגנידַאב עטכעלש ןיא דנַאל ןיא ןָא ןעמוק עכלעוו םיטילּפ יד
 הילע רעד ףיוא גנוצענערגַאב עקידתונמחרבמוא יד טשינ ביוא ,קידלוש םעד ןיא
 טלקיװטנַא ךיז טָאה סע סָאװ ,שדוח ַא 1500 ןופ לָאצ רעכעלרעכעל רעד וצ זיב
 ! ןדייל עכלעזַא טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ "הילע עלַאגעלמוא; ןַא

 רעד ןופ טירש ןקיזָאד םעד ןיא ןעז וחרכ לעב טעװ קלָאפ עשידיא סָאד
 רעד .רעטכעט ןוא ןיז ענייז ןגעק טַאט עקידתוירזכא ןַא גנוריגער רעשילגנע
 ןוא "ןטסימערטסקעק ףיוא ןדיא יד ןלייטעצ וצ גנוריגער רעד ןופ ךוזרַאפ
 עלַא ןוא לארשי-ץרא ןיא ןדיא 600,000 עלַא .ןעגנילעג טשינ טעװ ?עקיסעמ,
 ןדעי עציטש עקידנעטשלופ רעייז ןבעג רעטייוו ךיוא ןלעוו טלעוו רעד ןיא ןדיא
 ,םייה רעלַאנָאיצַאנ ןייז ןיא ןרעקוצמוא ךיז טבערטש סָאװ ןדיא

 טסוגיוא 14 ,זירַאּפ

 ךוטנעגַא עשידיא רעד ןופ עוויטוקעזקע יד

 "ךלָאזס ַאטעירנעה, ןוא "רוגיג

 :לעיציפָא ,6 ,טסוגיוא 12

 רעהפיח ןיא ןעגנַאגעגפױרַא רעייטשרָאפ-סגנוריגער ןענעז 11:20 ןטכענ|
 םעד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,?םלָאגַאס; ףיש רעלַאגעלמוא רעד ףיוא סוגנייא
 "סערַא ןענעז רעטעברַאטימ-ספיש ןיינ ענייז ןוא ןַאטיּפַאק רעד ."רוגיא ןעמָאנ
 ,ןרישזַאסַאּפ 758 ךיז ןעניפעג ףיש רעד ףיוא .ןרָאװעג טריט

 עלעירָאטירעט יד ןיא ןטלַאהרַאפ ףיש-סגירק עשילגנע ןַא טָאה ירפ 7 טנייה
 :רעדָא ,?םלאסיס יראק ןעמָאנ ןטימ ףיש-לגעז ַא לארשייץרא ןופ ןרעסַאװ
 ריא ףיוא ןוא סוגנייא רעהפיח ןיא טרעקנַא ףיש יד .?דלָאזס ַַאטעירנעה;
 ,רעדניק 200 םורַא ייז ןשיווצ ,םילוע עלַאגעלמוא 450 ךיז ןעניפעג

 טָאה'מ רעכלעוו ףיוא ,"רוגי, ןופ לרוג ןרַאפ רעטיצ ןוא גרָאז ןופ געט ךָאנ
 עריא טימ ,ףיש עשיקרעט עניילק יד זיא ,געט עכעלטע טייז ןיוש טרַאװעג
 -עגנירַא םיױבטסַאמ ריא ףיוא ןָאפ רעיולב-סייוו רעד טימ ןוא ןרישזַאסַאּפ 8
 ,טרָאּפ רעהפיח ןיא גָאטרַאּפ קיטנָאמ ןרָאװעג טּפעלש

 -לגעז ערענעלק ַא ךָאנ ןעמוקעגנָא טרָאּפ ןיא זיא רעטעּפש העש עכעלטע
 גנַאזעג קיטכעמ ַא ,ןרישזַאסַאּפ 540 טימ "דלָאזס ַאטעירנעה;, ןעמָאנ ןטימ ףיש
 טָאה'מ ןעוו ,ןפיש עדייב ףיוא ןכָארבעגסיױא טָאה "םכילע םולש; ןוא "הוקתה; ןופ
 .רערעדנַא רעד וצ ענייא ןדנובעגוצ ייז

 ןענופעג ךיז טָאה ןוא טרָאּפ ןשיזיוצנַארפ ַא ןופ ןרָאפעגסױרַא זיא *רוגי,
 ,ןעיורפ 250 ךיז ןעניפעג ןרישזַאסַאּפ 758 עריא ןשיוצ .געט קיצנַאװצ םי ןפיוא
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 -גיוז 28 ךיז ןעניפעג "דלָאזס ַאטעירנעה; ףיוא .רעגנַאװש ןענעז 50 עכלעוו ןופ

 עטצעל יד ןיא ןענעז ךס ַא עכלעו ןופ ,ןעיורפ 120 ,רעדניק 200 ,רעדניק

 ,ןטַאנָאמ-רעגנַאװש

 ןײגוצפיורַא טביולרעד טשינ ןעמ טָאה רוטנעגַא רעד ןופ רעייטשרָאפ יד

 וצ טביולרעד זיולב ןעמ טָאה ָארויב-הילע ןופ רעריפנָא םעד ,ףיש רעד ףיוא

 ןעמ טָאה טכַאנרַאפ טעּפש טשרע .לפיש-ייצילָאּפ רעד ןופ םילוע יד טימ ןדער

 םעדכָאנ ,ןסע ןוא רעסַאװ ןלעטשוצוצ רוטנעגַא רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טזָאלעג

 ,גָאט ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא ןָאטעג טשינ ןיילַא רעירפ סע טָאה טכַאמ יד יװ

 ,טרָאּפ ןיא קָאד םעיינ םייב .רעסערג ץלַא טרעוו טרָאּפ ןיא גנונַאּפש יד
 ייוצ טרעקנַארַאפ ןעייטש ,רעטילימ םעד קיטנוז ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא סָאװ

 ןקעד ערעייז ףיוא ."דואווייה רעיײּפמע; ןוא "לווייר רעיײּפמע, :ןפיש עסיורג

 ןעמ טבילרעד ןשטנעמ עליוויצ .ןעמיוצ:טָארד-לכעטש ןגיוצרַאפ ןעמ טָאה

 -רַאפ .טרָאּפ ןופ לייט-חרזמ םעניא חטש ןשירעטילימ םעד וצ ןייגוצ טשינ

 טריפעגרעבירַא ןעמ טָאה ,טָארד טימ טמױצעגמורַא ,ךעלפיש-רָאטָאמ עטריקסַאמ

 -עּפס ןגיוצרַאפ ןבָאה ןעגנולײטּפָא-עיצַאזילַאנגיס יד .טרָאּפ ןופ לייט-ברעמ ןיא

 ,טיבעג-ןפַאה ןצנַאג ןיא סעיניל-ןָאפעלעט עלעיצ

 טעדנעװעג טציא ןענעז קלָאפ ןשידיא ןצנַאג ןופ ןוא בושי ןופ ןגיוא יד

 ךיז טעװ .טרָאד ןעייטש עכלעוו ןפיש-םיליּפעמ יד וצ ,טרָאּפ רעהפיח םוצ

 רעד ןופ דנַאל סָאד ןעז ןלעװ ייז רעדָא ? םיליּפעמ יד רַאפ רעיוט רעד ןענעפע

 דנַאלגנע ןיא ןעוו טייצ רעד ןיא טעוװ ? ןעמוקניירַא טשינ ןיהַא ןלעוו ןוא טנעָאנ

 טכַאמ רעקיטרָא רעד ךרוד ןרעוו ןבירשעגניירַא גנוריגער-רעטעברַא ןַא טשרעה

 ּפָא ךיז ייז ןביג !עטכישעג רעשידיא רעד ןיא עיגָאלָאריטרַאמ ןופ טַאלב יינ ַא

 ?ייז ףיוא טציא טגיל סָאװ תוירחא יד זיא סיורג יו ןובשח ַא

 ןברוח ןסיורג ןכָאנ ןבילבעגרעביא זנוא ןענעז רעדניק קיניײװ יוװ ןסייוו רימ

 יד ןוא ךעלהפוע רעקילדנעצ יד רעייט ױזַא זנוא ןענעז רעבירעד .עּפָארײא ןיא

 סָאװ ןגעמרַאפ לסיב סָאד -- זנוא וצ ךיז ןסייר עכלעוו רעדניק רעטרעדנוה

 ,סעמַאמ עקיטפנוקוצ יד רעייט ױזַא זנוא ןענעז רעבירעד .ןבילברַאפ זנוא זיא

 ןופ געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא ןבעל סָאד טלעטשעגנייא ןבָאה עכלעוו

 יד ןיא ןוא ךעלהפוע יד ןיא ,ָאי .רוד ןקיטפנוקוצ םענופ ןעמָאנ ןיא הלּפעה

 !חוכ רעזנוא טגיל רעדניק-גיוז

 -סיוא ןענעז'ס סמערָא סנעמעוו ףיוא ,רענעמ ןוא םינקז ,רעדניק ןוא ןעיורפ
 זיא סָאד -- םונהיג ןשיצַאנ םעד ןיא םירוסי ערעייז ןופ םינמיס יד טצירקעג
 ךיז ןיא ןגָארט ייז .הטילּפה תיראש רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ רעשיגָאלָאיצָאס רעד

 .ןבעל םוצ גנַארד ןשידיא םעד

 -רעפעג, יד סע ןענעז סָאד .עינַאטירב-סיורג ןופ דנייפ יד סע ןענעז סָאד
 םעד ןוא ןעײמרַא טריזיליבָאמ סע ןעמ טָאה ייז ןגעק ..*ןטסירָארעט עכעל
 עקיטכעמ יד דלַאביװ ,קרַאטש ןוא סיורג זיא חוכ רעייז זַא ,סיוא טזייוו ,טָאלפ
 ."סקעשזדייא; יד *דלָאזס ַאטעירנעה; ןגעק ןקישוצסױרַא ןעגנואווצעג זיא דנַאלגנע

 (1946 ,טסוגיוא 13 ,יירמשמ,)
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 ל ח ר

 ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא "רוגי, ןעװו

 רעביא "רוגי, ףיש-םיליּפעמ רעזנוא ןעמואוושעג ךיז זיא געט 12 :ענדָאמ
 ,יז טָאה רענייק ןוא ,ןטייז עלַא ןופ יירפ ,ןטנָאזירָאה עטיירב רעטנוא ,ןרעסַאװ
 .ןעשעג גנולצולּפ סע זיא גָאט ןט-12 ןפיוא טשרע .טקרעמַאב טשינ ,ךיז טכַאד
 -ּפָארַא ןגיולפעגייברַאפ זיא ןוא ןַאלּפָארע ןַא ןזיווַאב ךיז טָאה ואוו-ץעגרע ןופ
 סָאד ,טקעדטנַא זנוא ןעמ טָאה ױזַא ןוא -- ףיש רעד רעביא שממ ךיז קידנזָאל
 -געמ ןייק טַאהעג טשינ וליפַא ןבָאה רימ זַא ,גנולצולּפ ױזַא ןעשעג זיא ץלַא
 טָאה ןַאלּפָארע רעד .ףיש רעד ןיא ןטלַאהַאב ןוא ןזָאלוצּפָארַא ךיז טייקכעל
 ,ןטלַאהַאב טשינ זיולב טשינ ךיז ןבָאה רימ ןוא זיירק ַא טכַאמעג זנוא רעביא
 -סורַא םיא וצ ןוא ךיוה רעלופ ןיא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ --- טרעקרַאפ רָאנ
 זיא ןָאפ עשידיא רעזנוא .ןרָאװעג ןבייהרעד זיא גנומיטש רעזנוא .טקילבעג)
 עלַא רימ ןענעז קעד ןפיוא עטקירדעגפיונוצ ןוא ,ןרָאװעג ןגיוצעגפיורַא ךיוה
 טזיירק ןַאלּפָארע רעד ןוא ,"הוקתה; ןופ גנַאזעג ןקיטכעמ ַא טימ ןכָארבעגסיױא
 ...םורַא ןוא םורַא

 גנולצולּפ .גערב םוצ ךיז רימ ןרעטנענרעד טָא ןוא רעטייוו ןעמיווש רימ
 ןענעז טנוװָא ןצנַאג ַא .ךָאנ זנוא ןעמיווש רערעטשעצ ייווצ זַא ,טקרעמַאב רימ ןבָאה
 תעב -- ןקָאלב עצרַאװש ייווצ יו ,ליטש ןוא םוטש ןעמואוושעגכָאנ זנוא ייז
 "עג זנוא טָאה ןגייוש רעייז .רעטכיל עריא טימ טדערעג זנוא וצ טָאה הפיח
 ייז ןביג סָאװרַאפ ?זנוא וצ טנעָאנ וצ טשינ ייז ןעמוק סָאװרַאפ .טרעדנואוו
 .ןגרָאמ רָאפ זנוא טייטש סע סָאװ טסואוועג טשינ טָאה רענייק ? ןכייצ ןייק טשינ

 ָעלַא .גיוא ןייק טכַאמעגוצ טשינ זנוא ןופ רענייק טָאה טכַאנ עצנַאג יד
 "עגפיונוצ ךיז ןבָאה ןוא רעכעל ערעייז ןופ ןכָארקעגסױרַא ןענעז ןשטנעמ 0
 קָאלב רעטסעפ ןייא יװ ןענַאטשעג ןענעז רימ .קעד רעגנע רעד ףיוא טקירד
 :טּפַאלקעג טָאה ץרַאה סָאד ןוא הפיח רעקיטכיל רעד וצ טעטכירעג ןגיוא טימ
 ץרַאה סָאד ןוא רערט ַא טזָאלעג לָאמ עכעלטע ןבָאה ןגיוא יד ! םייה יד ! םייה יד

 -ףוס זיא ןרָאי עגנַאל ךָאנ ,ןייּפ טימ טַאז זיא סָאװ קילג ןופ טּפַאלקעג טָאה
 "רַאפ ןגיוושעג טָאה רענייא רעדעי .טנעמָאמ רעטרַאגעג רעד ןעמוקעג ףוס-לכ
 .ןבעל ןייז ןופ ןובשח םעד ,שפנה ןובשח םענעגייא ןייז טכַאמעג טָאה ,טכַארט
 ןבָאה עכלעוו ,םיבורק ענעמוקעגמוא ןוא עטסביל ןוא עטסרעייט ןופ קנעדנָא רעד

 ...ץרַאה ןפיוא טקירדעג טייהרעליטש טָאה ,טנעמָאמ םעד וצ ןעוועג הכוז טשינ

 טייקלענש רעקידנשַאררעביא ןַא טימ .,ןָאטעג רעטיצ ַא ץלַא טָאה גנולצולּפ
 :לעפַאב ַא ןָאטעג ךליה ַא טָאה'ס ןוא ,רערעטשעצ ַא ןעמוקעגוצ זנוא וצ זיא
 קעד רעזנוא ףיוא ןעגנורּפשעגפורַא ןענעז םורַא עלייוו ַא ןיא *! ןביילב ןייטש,
 "מורַא ןבָאה ,ףיש רעייז וצ ףיש רעזנוא ןדנובעגוצ ןבָאה ייז .,ןזָארטַאמ עשילגנע
 ןיא ףיש יד טּפעלשעגקעװַא ,רעפלעהטימ ענייז ןוא ןַאטיּפַאק םעד טלגנירעג

 זנוא םורַא טלעטשעגקעװַא ,רעקנַא םעד טזָאלעגּפָארַא ,טרָאּפ ןרעסיוא טייז ַא

 ,ןגָארטעגּפָא ךיז םעדכָאנ ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשיבַארָא עכעלטע ןופ ךָאװ ַא
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 זיא'ס ןוא קעװַא זיא טכַאנ יד .,ןרָאװעג ןעגנַאפעג ףיש רעזנוא זיא ױזַא

 -רעד רענייק ,טשינ טמוק רענייק ,ליטשדַאש זיא םורַא ,ןגרָאמירפ רעד ןעמוקעג

 ,ןטרַאװ רימ .טשינ ךיז טרעטנענ

 טּפעלשעגכָאנ טָאה סָאװ רערעטשעצ  ַא ןזיװַאב ךיז טָאה טיײצ-גָאטימ

 סָאד ןעזרעד ןבָאה רימ ןעוו ,ךרודַא זנוא זיא רעטיצ ַא .ףיש-םיליּפעמ עטייווצ ַא

 רעייז ןוא ןשטנעמ רעטרעדנוה קעד ריא ףיוא ןוא זנוא ןבענ יז זיא טָא --- דליב
 ץרַאה סָאד ,"דלָאזס ַאטעירנעה, ףיש-רעדניק יד ןעוועג זיא סָאד .רעדניק ךס ַא

 קעװַא זיא לרוג םענעגייא רעזנוא ןגעוו גרָאז יד ,ץלָאטש ןופ ןלָאװקעג טָאה

 טייקכעלרעדירב רעסיורג טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ זיא ץרַאה סָאד ןוא טייז ַא ןיא

 ןופרעד ,םילוע 500 טימ ףיש עניילק ַא ןעוועג זיא סָאד .שינעגעגַאב רעד-טָא ןופ

 ןבָאה ןגױא ערעזנוא .ענעסקַאװרעד 200 ןוא ךעלהפוע ךס ַא ,רעדניק 200 ַא

 יז יו ךעלעדניו ןוא ךעלהפוע ;ךעלעדניוװ ןוא ךעלהפוע ןעזרעד רקיע רעד

 .סעמַאמ ערעייז ןופ סמערָא יד ןיא לייט ַא ,ןטפולרעדניא טבעוװשעג ןטלָאװ

 ןענעז סָאד ןוא .עכעלטנגוי זיב ןעגנילגיוז ןופ ,רעטלע םענעדישרַאפ ןופ רעדניק

 ! םיליּפעמ יד ןעוועג סע

 רעטנענ ןייז וצ ידכב ,קעד טייז רעטייווצ רעד ףיוא רעבירַא עלַא ןענעז רימ

 ערעזנוא ןסעגרַאפ ןַאד ןבָאה רימ .ףיש-רעטסעווש רעזנוא ןופ רעדניק יד וצ

 ערעזנוא ןבָאה גנוזייוונָא רעדָא לעפַאב םוש ןייק ןָא ןוא ,רעגנוה םעד ןוא ןדייל

 ןופ םיליּפעמ יד וצ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןעגנַאלרעד ןביוהעגנָא ןשטנעמ

 סָאװ רעסַאװ ןּפָארט ןדעי ןבעגעגרעביא ייז ןבָאה רימ ."דלָאזס ַאטעירנעה,

 -עּפש .טערַאגיס ַא רָאנ ואוו ןוא דַאלָאקָאש לקערב סעדעי ,ןבילברַאפ זנוא זיא

 סָאװ .גרַאװנסע טימ ךעלטסעק ןעגנַאלרעד וצ ייז ןביוהעגנָא רימ ןבָאה רעט

 רעדניק יד ןופ ךעלמינּפ יד  ןייּפ רעייז טימ ךיילגרַאפ ןיא ןדייל ערעזנוא ןענעז

 -עגכרוד ןבָאה ייז ןכלעוו געוו-סנדייל ןצנַאג םעד טקירדעגסיוא יו רעמ ןבָאה

 ןפיוא ןוא ליטש רעד ןיא ,טרָאװ סָאד ןלַאפעג זיא'ס ןעוו ןוא .םי ןפיוא טכַאמ

 טלָאװעג טשינ רימ ןבָאה ,דנַאל ןופ ןרעו טריטרָאּפעד ןלעװ רימ זַא ,קנואוו

 -- !ךעלהפוע יד ייז ,ןריטרָאּפעד ןעמ טעװ ,רעדניק יד ,ייז ךיוא זַא ןביולג

 ,םימותי 40 ןעוועג ןענעז ףיש רעד ףיוא רעדניק 200 יד ןשיווצ

 ַא ןוא רָאטקָאד ַא טימ לפיש ַא ןעמוקעגוצ זיא םורַא העש עכעלטע ןיא

 רעד ןופ לָאז'מ ןליוו רימ זַא ,ןבעגעג ןסיוװ וצ ייז ןבָאה רימ ,רעטסעוװש-ןקנַארק

 טָאה'מ .ןעירפ ערעגנַאװש ליפ יד ןוא עקנַארק-רעווש יד ןעמענּפָארַא ףיש

 ןעמ טָאה עקנַארק-טסנרע-רָאג יד זיולב -- ןזייוולייט זיולב ןבעגעגכָאנ זנוא

 ,ןטרַאװ ןבילבעג ןענעז רימ ןוא ןעמונעגּפָארַא

 טלָאװעג זנוא ןבָאה ייז ; רעדנעלגנע יד ןעמוקעגוצ ןענעז גָאט ןופ ךשמ ןיא

 עגַארפ ןייא .ןעמענוצנָא טגַאזטנַא רעבָא ךיז ןבָאה רימ .רעסַאװ ןעגנַאלרעד

 "דנע !טרָאּפ ןיא ןיירַא טשינ זנוא ןעמ טריפ סָאװרַאפ : טגערפעג ייז רימ ןבָאה

 .זײּפש טכַארבעג זנוא ןוא רוטנעגַא רעד ןופ רעיײטשרָאפ ןענישרעד ןענעז ךעל

 זנוא ןיא טָאה סָאװ ,בושי ןטימ טקַאטנָאק רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 זיא סָאװ טיורב סָאד טרירעג זנוא טָאה'ס .סעיצָאמע ןופ עילַאװכ ַא טקעוורעד

 ךעלבעל יד ףיוא ךעלטיווק יד ,דנַאל רעזנוא ןיא ןוא ןדיא ךרוד ןרָאװעג ןקַאבעג
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 עשידיא יד ןופ ןרָאדימָאּפ יד ןוא לּפמעטש-"הבונת, ןטימ רעייא יד ,טיורב
 ,ןסעגעג ץלַא סָאד רימ ןבָאה הנווכ רעקיצרַאה טימ .סמרַאפ

 -רָאּפעד רעזנוא ןגעוו ןעגנַאלק יד ?זנוא טימ ןייז ףוס-לכ-ףוס טעװ סָאװ
 ןבָאה רימ .גרָאז סיורג ןפורעגסױרַא ןוא טקרַאטשרַאפ ץלַא ךיז ןבָאה עיצַאט
 רימ ןבָאה לַאפ ןדעי ףיוא .ןעמוקרָאפ טעװ סָאד ױזַא יו טסואוועג טשינ ץלַא
 .ןעלטרַאג-סגנוטער ערעזנוא טיירגעגוצ

 רעזנוא ךיז וצ ןדנובעגוצ ןבָאה ,רערעטשעצ ןזיװַאב ךיז ןבָאה טכַאנ ןטימניא
 ךיז טָאה רעדיוװ .הפיח ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןּפעלש וצ ןביוהעגנָא יז ןוא ףיש
 ןבענ ? ןריטרָאּפעד טשינ ךָאד זנוא ייז ןלעוװו רשפא :קפס ַא טקעוװרעד זנוא ייב
 ,ןרעציפָא ערעייז טימ רענלעז רעטרעדנוה ,רעטילימ ךס ַא ןעזרעד רימ ןבָאה גערב
 ,ןייז "םינּפ לבקמ; זנוא טיירג עלַא ,רעטילימ-רעייגסופ ,סָאטױא עטרעצנַאּפעג
 .טָארד-לכעטש טימ ןעמונעגמורַא ףיש עסיורג ַא ןעזרעד רימ ןבָאה טייז ַא ןיא
 ! יז זיא סָאד :טגָאזעג ךיילג טָאה ץרַאה סָאד

 זנוא וצ זיא ףיש-עיצַאטרָאּפעד רעד ןופ ןוא העש ַא םיוק ךרודַא זיא'ס
 ליוו ךיא !סיוא טרעה, : שיאערבעה ןיא לוק ַא ןענָאפַאגעמ יד ךרוד ןעגנַאגרעד
 ןײגוצרעבירַא ןטעבעג טרעװ ריא !וצ ךיז טרעה .,רעטרעװ רָאּפ ַא ןגָאז ךייא
 ןייק טרָאד ָאטשינ ,עמעװקַאב ַא זיא ףיש יד .ףיש רעסיורג רעד ףיוא גנונדרָא ןיא
 ןעמוקַאב טעװ ריא .עטוג ןענעז ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס עריא ןוא ,טפַאשגנע
 ,"זייו תוחּפשמ ןײגרעבירַא טנעק ריא ;ףליה עשיניצידעמ ןוא רעסַאװ ,ןסע
 ןייא ןייק .ןייזליואו רעזנוא רַאפ גרָאז ןופ ןָאט ַא ןעוועג זיא רעטרעוו יד ןיא
 טייג'מ סָאװ םעד ןגעוו ןוא עיצַאטרָאּפעד ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג טשינ זיא טרָאװ
 יד טריקסַאמעד ןבָאה ףיש רעד ףיוא ןעמיוצ-טָארד יד רעבָא ,ןָאט זנוא טימ
 "עג טשרמולכמ זיא רעטרעוװ עקיזָאד יד ןיא .גרָאז רעקיזָאד רעד ןופ תועיבצ
 --- ןדייל ןוא קיטייוו ןופ עלעטניּפ םוצ גנודנעוו ַא ,גנואיצַאב עכעלשטנעמ ַא ןעוו

 רעד ףיוא טריגַאער ןבָאה רימ .ןדערוצנייא זנוא הנוכ ַא טימ ץלַא רעבָא
 ,ץיוושיוא ןיא טרעהעג ןיוש רימ ןבָאה ץלַא סָאד; : רעטרעוו ערָאלק טימ גנודנעוו

 "!טשינ ןעייג רימ !טשינ ךייא ןביולג רימ

 ןרעװ וצ ןגיװשטנַא ןטעבעג זנוא ,עמיטש יד טרעהרעד ךיז טָאה רעדיוו ןוא
 טרעהרעד ךיז טָאה'ס ןוא ליטש ןרָאװעג זיא'ס .ןדער סָאד טצעזעגרָאפ טָאה ןוא
 טעוס רעװ, :טרעהעג רימ ןבָאה ןַאד ...שיורעג רענדָאמ-טנַאקַאבמוא ןַא
 ,סעבמָאב-רעסַאװ ףיוא ןפערטנָא ךיז טעװ ,רעסַאװ ןיא ןעגנירּפש וצ ןכוזרַאפ
 "!ןסילשַאב םוצ טונימ ייווצ טָאה ריא .ןָאט וצ סע ןגָאװ טשינ ךיז טלָאז ריא
 טיירגעגוצ ןענעז ןכַאז ערעייא רַאפ, : ןדערוצנייא זנוא רעטרעוו עטוג רעדיוװ ןוא
 ,ןשטנעמ ןופ ןעמָאנ רעד ןבירשעגפיוא ןייז טעוװ קַאז ןדעי ףיוא ןוא קעז ןרָאװעג
 רעייא רַאפ ,ךייא טעב'מ סָאװ טוט ,ןייג ןריולרַאפ טשינ טעװ ךַאז םוש ןייק
 "!ןרעפטנע וצ טונימ ייוצ טָאה ריא .טייקכעלמעװקַאב ןוא הבוט רענעגייא
 קיטכעמ ַא ןוא טסעטָארּפ ןופ ףורסיוא ןַא ןעוועג בעפטנע רעד זיא לָאמ סָאד ךיוא

 ַא -- רעדיל-רענַאזיטרַאּפ ןוא -ָאטעג ,םעדכָאנ ךיילג ןוא ,"הוקתה; ןופ גנַאזעג

 ךיא .ץרַאה ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ גנַאזעג קיטכעמ
 ןענַאטשעג ןענעז רענלעז יד .ןעגנוזעג ױזַא ןבָאה רימ ךָאנ ןעוו טשינ קנעדעג
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 ןייגוצפיורַא טכוזרַאפ טשינ ןבָאה ייז .גנַאזעג םוצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה ,קיאור
 ךיז טריר רענייק ןוא ייברַאפ טייג טייצ יד זַא ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו רעבָא
 ןעגנורּפשעגפירַא ייז ןענעז ,טסיזמוא ןענעז סעטיב ערעייז עלַא זַא ןוא ,טשינ
 טריפעגפיוא ךיז ייז ןבָאה ןטונימ עטשרע יד ןיא .ףיש רעד ןופ קעד ןפיוא
 !טמוק !טמוק :שיאערבעה ןוא שילגנע ףיוא ןטעבעג ךיז ןבָאה ייז .ךעלפעה

 רימ ןבָאה ,ָאט זנוא טימ ליוו ןעמ סָאװ טגָאזעג טשינ זנוא טָאה'מ םגה ןוא
 ןופ ,עיצקַאער עטשרע יד .,לרוג רעזנוא ןופ ליורג עצנַאג יד ןענַאטשרַאפ

 ןטלַאהנָא ןוא ןּפַאכנָא ךיז ,ןגלָאפ טשינ ,ןרעפטנע טשינ : ןעוועג זיא ,ןקיצנייא ןדעי

 ןכָארבעגסיױא זיא'ס .ןעיירש ןוא --- ןריר טשינ ךיז ,תוחוכ עלַא טימ סעּפע ןיא
 תוללק ןסָאגעגסיױא ייז ףיוא ךיז ןבָאה'ס ,ןדלַאוװעג ןוא ןעיירשעג ןופ לובמ ַא

 עכלעזַא :ןגירשעג ןבָאה רימ ...ןטרָאד ןופ טנעקעג ךָאנ ןבָאה רימ עכלעוו

 טָאה ץלַא ןופ רעכעה ןוא !הּפרח ַא .ןרעגַאל יד ןיא טרעהעג רימ ןבָאה םירוביד
 "!ןײטסעלַאּפ !ןײטסעלַאּפע :יירשעג סָאד טכליהעגּפָא

 טשינ ןלעװ ןעיירשעג ערעזנוא זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג עלַא ןבָאה רימ
 גערב ןפיוא ןדיא יד זַא ,טלָאװעג רעבָא ןבָאה רימ ,רעדנעלגנע יד ןקערשרעביא
 עשידיא ,וצ רעה -- ןגירשעג רימ ןבָאה --- !טרעה ,הפיח ןופ ןדיא, .ןרעה ןלָאז
 ןעמ טסייו :ןרעדנַא םעד רענייא טגערפעג רימ ןבָאה טייצ עצנַאג יד *! הפיח
 ןעוועג ןענעז רימ ?שטָאכ ייז ןרעה ?ןָאט זנוא טימ ליוו'מ סָאװ דנַאל ןיא ןעד

 ,טשינ טור ןוא ןסַאג יד ןיא טציא ךיז טניפעג הפיה עשידיא עצנַאג יד זַא ,רעכיז

 ערעגנַאװש ןגעלעג ןענעז קעד ןפיוא .ןדנואוושרַאפ ךיג זיא טייקכעלפעה יד
 ןביוהעגנָא ייז ןבָאה רענלעז יד .ןסיורד םוצ ּפעק יד טימ סערַאנ ףיוא ןעיורפ
 -פיוא טָאה סָאד יװ ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ .,ּפָאק ןופ רָאה יד רַאפ ןּפעלש וצ
 ןענעז ,טשינ ייז טגלָאפ'מ זַא ןעזעג ןבָאה רענלעז יד ןעוו ,רענעמ יד טכָאקעג
 ַא רַאפ רעוו ,יורפ ַא טּפַאכעגנָא ןבָאה ,ןַאמ ריפ ןופ ןּפורג ןיא ןעגנַאגעגוצ ייז
 ,קעד טייז רעטייווצ רעד ףיוא טריפעגרעבירַא ױזַא ,טנַאה ַא רַאפ רעוו ןוא סופ
 ,טיירדעג ,ןפרָאװעג ךיז טָאה יורפ יד .לקעּפ ַא רעבירַא טפרַאוו'מ יו טקנוּפ
 יז ןעמ טָאה ףוס םוצ רעבָא ,סיפ יד טימ ןסיוטשעג ,טעּפַארדעג ,טלגנַארעג
 טסואוועג טשינ ןבָאה רימ .דליב עקיזָאד סָאד ןעוועג זיא ךעלקערש .,ןעמוקעגייב
 טסואוועג טשינ ,סיוא טזייוו ,ןבָאה ייז ךיוא ןוא ,ןקידיײיטרַאפ וצ ךיז ױזַא יו
 רעד .ףיש רעיינ רעד ןיא זנוא ןרַאּפשרַאפ ןופ עיצקַא יד ןריפוצכרוד ױזַא יו
 ןרעדנַא םעד רענייא ןציש ןביוהעגנָא ןבָאה רימ ןוא ןגיטשעג זיא טסיײג-ספמַאק
 זיא רענייא ,ךעלקערש ןעוועג טרָאד זיא טפַאשגנע יד .ןטנוא ןזָאלּפָארַא ךיז ןוא
 !דלַאװעג רעסיורג ןייא --- םורַא ןעיירשעג יד ןוא ןטייווצ ןפיוא ןענַאטשעג

 טעמכ ןבָאה רימ רעבָא ,רענלעז יד ףיוא ןפרַאװ וצ סָאװ טכוזעג ןבָאה רימ
 ןטנוא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רענלעז יד .טנַאה ןרעטנוא ןענופעג טשינרָאג
 טשינ ךיז רעבָא ןבָאה רימ .ףױרַא טּפעלשעג ןוא רָאה יד רַאפ םענייא טּפַאכעג
 זיא ױזַא ןוא ,קירוצ טּפעלשעג ןוא ןשטנעמ ןבלעז םעד טּפַאכעגנָא ןוא טזָאלעג

 ןעגנולעג זנוא זיא םירבח ךס ַא ,ןטייז עדייב ןופ ןרָאװעג ןסירעצ טעמכ רע
 ,טנעה סרענלעז יד ןופ ןסײרוצסױרַא ןוא ןּפעלשוצקירוצ

 ןבָאה ,ןעגנילעג טשינ ייז טעוװ ךַאז יד זַא ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה ייז ןעוו
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 סָאד ךיוא .רעסַאװ ןעמָארטש ןצירּפש וצ ןביוהעגנָא ןוא סעקשיק טכַארבעג ייז
 טערַאנ יד ןעמענוצרעדנַאנרַאפ ןביוהעגנָא םעדכָאנ ייז ןבָאה .ןפלָאהעג טשינ טָאה
 םָארַא ןענעז ייז זיב ,ןרעדנַא ןכָאנ קָאטש ןייא ,ּפָארַא ןביוא ןופ ּפערט יד ןוא
 ןדעי ןּפעלש ןבױהעגנָא ןבָאה ייז .ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ואוו ,ןטנוא רָאג
 ,ףיש רעקיאייברעד רעד ןופ קעד ןפיוא ןפרַאװרעבירַא ןוא רעדנוזַאב ןקיצנייא

 -סיוא ןוא ךַאװש ןעוועג ןענעז רימ .זנוא ןופ רעקרַאטש ןעוועג ןענעז ייז
 "עג טשינ זנוא ןופ רענייק זיא םעדצָארט .עזייר רעגנַאל רעד ןופ טרעטַאמעג
 ךיז ןבָאה ,טפמעקעג ןבָאה ןשטנעמ עטסניימ יד .ןליוו ןטוג ןטימ ,קיאור ןעגנַאג
 ןבעגעגרעטנוא ךיז ייז ןבָאה טכייל טשינ .לגענ יד טימ ןטלַאהעגנָא טושּפ

 ,ענדָאמ ןעזסיוא טשינ לָאז ךַאז יד יו רעבָא .טגיזַאב זנוא ןבָאה ייז ,ָאי
 רָאנ ,"הטיחש רעד וצ ףָאש, יװ ןעגנַאגעג טשינ ןענעז רימ סָאװ טקַאפ רעד
 טקרַאטשעג ןוא ץלָאטש ןופ ליפעג ַא ןבעגעג זנוא טָאה ,דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג
 ןעוועג רימ ןענעז לַאפ ןדעי ףיוא .טייקרעכיז עשילַארָאמ עכעלרעניא יד זנוא ןיא
 "עג טשינ השעמ תעשב ןבָאה רימ .טגיזַאב זנוא טָאה'מ זַא ליפעג ַא ןופ טייוו
 רעמערָא רעזנוא ןענופעג ךיז טָאה'ס ואוו ,ךעלקעז-ןקור ערעזנוא ןגעוו טכַארט
 סע ןבָאה רימ .,ןעמענוצטימ טוואורּפעג טשינ וליּפַא ןבָאה רימ ןכלעוו ,ןגעמרַאפ
 !ןייג טשינ :ןעוועג זיא רקיע רעד .ןעוועג ריקפמ

 (1947 ,רַאורבעפ ,"םינפבמ,)

 עיצַאטרָאּפעד יד

 :לעיציפָא ,1946 ,טסוגױא 4

 "רךוגיא ןוא *דלָאזס ַאטעירנעה; ןופ םילוע עלַאגעלמוא יד ןריפרעבירַא סָאד

 ןפיש יד ןוא ןרָאװעג טריפעגכרוד ךיירגלָאפרעד זיא ןפיש ערעדנַא ייווצ ףיוא
 .ןרעּפיצ ןייק הפיח ןופ ןרָאפעגּפָא ירפרעדניא ןטכענ ןענעז

 םעד ןיא דנַאטשוצ:-סמַאנסיוא ןַא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא עיצקַא רעד תעב
 רעגייזַא 10:15 .ןרָאװעג ןסָאלשענּפָא זיא ןפַאה רעד ןוא הפיח ןופ לייט ןשיטָאטש
 ףירגנָא ןַא טכַאמעג ײצילָאּפ יד רעטנעצ-סלדנַאה םעיינ ןיא טָאה ירפרעדניא
 ןבָאה עכלעוו ,ןדיא רעטרעדנוה ןופ ןומה ַא ןביירטעצ וצ ידכב סנקעטש טימ
 .טרָאּפ םענופ חטש ןיא ןעגנירדוצניירַא טכוזרַאפ ןוא גנונדרָא יד טרעטשעג
 .ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ןשטנעמ ןביז

 ַא ףיוא רעייפ ןענעפע וצ ןעגנואווצעג ןעוועג רענלעז ןענעז םעדכָאנ ץרוק
 ןרָאװעג טיוטעג זיא דיא ןייא ,למרכה רדה ןפיוא סַאג-"ץולחה,, ןיא ןדיא ןומה

 'עּפש ןענעז עטעדנואוורַאפ יד ןופ ייווצ .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענעז ןביז ןוא
 .ןברָאטשעג רעט

 -טּפיוה ןפיוא טלמַאזרַאפ ךיז ןשטנעמ עסַאמ עסיורג ַא טָאה טייצ-גָאטימ
 "ילימ ךרוד ןרָאװעג ןבירטעגרעדנַאנרַאפ זיא ןומח רעד ,למרכה:-רה ןופ ײסָאש
 .ןלַאפעג טשינ ייברעד ןענעז תונברק ןייק .ןסָאש-סגנונרָאװ ייווצ ךָאנ ,רעט
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 סָאװ ,רידָאגירב רעד טָאה קיטסניד ףיוא טכַאנ רעד ןיא רעגייזַא סנייא
 רעהפיח רעד ןופ רעציזרָאפ םעד ןדַאלעגנייא ךיז וצ ,רעטילימ ןטימ ןָא טריפ
 ןרעו טכעלטנפערַאפ טעװ ירפרעדניא רעגייזַא 7:15 זַא ,ןדלָאמעג םיא ןוא הליהק

 רעד וצ גוצַאב ןיא גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ רעד ןגעוװ גנוכַאמטנַאקַאב ַא
 ןריפוצכרוד עיצקַא יד ןבייהנָא ךיז טעװ גָאטרַאפ 4:562  הילע *רעלַאגעלמוא;
 רע ,הליהק רעד ןופ רעציזרָאפ םעד ןטעבעג טָאה רע ,?קיטילָאּפ עקיזָאד יד
 םיליּפעמ יד ןופ טימעג סָאד ןקיאורַאב ןוא טכַאמ רעד טימ ןטעברַאטימ לָאז
 ,טרעפטנעעג םיא טָאה רעציזרָאפ רעד .טייקכעלטנפע רעשידיא רעד ןופ ןוא
 לָאמנײק םעד טימ טעוװ בושי רעד זַא ןוא טָאט עקידתוירזכא ןַא זיא סָאד זַא
 .טכַאמ רעד טימ ןטעברַאנעמַאזצ טשינ טעוװ ןוא ןייז םיכסמ טשינ

 טָאה 2:30 ,דנַאטשוצ-סמַאנסיוא ןַא ןרָאװעג טרעלקרעד הפיח ןיא זיא ןַאד
 םילוע עלַא ןגעק לעפַאב-עיצַאטרָאּפעד םעד טכעלטנפערַאפ רַאסימָאק-טּפיױה רעד

 .רָאי םעד טסוגיוא ןט-11 ןכָאנ ןעמוקעגנָא ןענעז עכלעוו

 רעד ןופ םילוע יד ןריפוצרעבירַא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ירפרעדניא דלַאב
 געט ייוצ טימ ךָאנ ןענעז סָאװ ןפיש עטמױצרַאפ-טָארד יד ןיא ?רוגי, ףיש
 עגנוי לייט ןטסערג ןיא ,םילוע יד .קעווצ םעד רַאפ ןרָאװעג טיירגעגוצ קירוצ

 זָאלטכַאמ ןעוועג ןענעז ייז רעבָא ,דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןבָאה ,ןשטנעמ
 רעד ןיא טריפעגרעבירַא ןרָאװעג ןענעז ייז ןוא ,ןעגנולײטּפָא-רעטילימ יד ןגעק
 ןרָאװעג טיירגעגוצ לעיצעּפס זיא סָאװ ,"לווייר רייּפמע; ףיש רעקינָאט0
 ךיז ןעמ טָאה "רוגי, ןופ םילוע יד ךָאנ .םיליּפעמ ןופ עיצַאטרָאּפעד רעד רַאפ
 ןרָאװעג ריואוועג ןענעז ייז ןעוו .?דלָאזס ַאטעירנעה, ןופ םילוע יד וצ ןעמונעג
 ןופ רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעגנירַא עכעלטע ןענעז ,ןָאט ייז טימ טייג'מ סָאװ
 טָאה רעטילימ סָאד ,טּפעלשעגסױרַא דלַאב ייז טָאה ןעמ רעבָא ,גנולפייווצרַאפ
 גנַאװצ טימ ייז ןוא רעדניק יד ףיוא רעסַאװ ןעמָארטש ןצירּפש וצ ןביױהעגנָא
 ןענעז רעגייזַא ןעצ ."דואווייה רייּפמע; ףיש רעטייווצ רעד ףיוא טצעזעגרעבירַא
 עיצקַא רעד תעב .ןרעּפיצ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעמואושעגּפָא ןפיש עדייב
 ,טייל-סגנוטייצ עשידנעלסיוא יד ןליפַא טזָאלעגניײרַא טשינ טרָאּפ ןיא ןעמ טָאה

 יד ןיא סױרַא ןשטנעמ רעטנזיוט ןענעז דנַאטשוצ-סמַאנסױא םעד ץָארט
 םייב .ןשטנעמ ןסַאמ ןבירטעצ רעטילימ סָאד טָאה סַאג-לצרעה רעד ףיוא .ןסַאג
 יד ןסָאלשעגּפָא רעטילימ סָאד טָאה ווָארָאזַאלרַא ןוא רובת ןסַאג יד ןופ קע
 ןבָאה ןשטנעמ עטלמַאזרַאפ רעטרעדנוה ןעוו ,סָאטױא ןוא ןעקנַאט טימ ןסַאג
 -עגּפָארַא רענלעז 20 ןענעז ,ןעגנומיוצּפָא יד ךרוד ןסיירוצכרוד ךיז טריבורּפ
 ַא ןָא ןשטנעמ יד ףיוא ןסיש וצ ןביױהעגנָא ןוא סָאטױא ערעייז ןופ ןעגנורּפש
 ערעדנַא טכַא ןוא ןרָאװעג טיוטעג זיא דנַארבנייװ ליגיבא עקירעי19 יד .גנונרָאװ
 ריאמ ןוא ימרכ באז .ןליוק-רעוועגנישַאמ יד ןופ ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענעז
 ,ןדנואוו יד ןופ ןברָאטשעג רעטעּפש ןענעז ץלאמ

 רעקיבייא רעייז וצ טײלגַאב הפיח עשידיא יד טָאה ןרָאצ ןוא רעצ טימ
 רעד רַאפ בושי םעד ןופ ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןענעז עכלעוו תונברק יירד יד ור

 רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ עסַאמ רעסיורג רעד ןופ .הילע
 ןענעז ייז .טרָאּפ םוצ ןסיירוצכרוד ךיז טכוזרַאפ טנזיוט עכעלטע ןבָאה היול
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 ןענעז ןשטנעמ ןעצ .רעטילימ ןוא יײצילָאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןבירטעצ רעבָא

 .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ

 ירד יד ןופ רבק ןפיױא
 ןעוו ,הפיח ןיא ןלַאפעג ןטכענרעייא ןענעז עכלעוו יירד יד ןופ טולב סָאד

 "ירב רעד ןופ זייוַאב ןטצעל םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז
 "גָאװ רעד ףיוא רעווש רעייז ןייז טעוו ,קלָאפ ןשידיא םוצ טפַאשטניירפ רעשיט
 -ןטקעיָארּפ יד טנכערַאב ןבָאה סָאד יו רערעווש ליפ -- ןובשח ןטצעל ןופ לָאש

 ,םעלבָארּפ-לארשי-ץרא סָאד ןרידיווקיל ןופ ןּפַאטע ענעדישרַאפ יד ןופ רעכַאמ

 -לעמ יד טיול ,עיצקַא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה רענלעז טנזיוט 0
 ןיז ןבָאה סָאװ יד יו רעמ לָאמ ןבלַאהטירד זיא סָאד ."רעטיור, ןופ ןעגנוד
 ייוצ טעמכ ןוא ,1926-39 ןיא ןעורמוא יד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןיא טקילײטַאב
 םעד ןופ תושר ןיא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ רענלעז לָאצ יד יו ליפ ױזַא לָאמ
 רעטשרע רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס תעב ,עקירפַא-ןופצ ןיא בַאטש ןשיטירב
 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא טנָארפ רענַאקירּפַא ןפיוא ףירגנָא רעשינעילַאטיא
 "ניק ןופ עיצַאטרָאּפעד יד ןרעכיזרַאפ וצ רעווש ןעוועג טשינ זיא חוכ ַאזַא טימ
 רעייז ןופ טכַאװשעגּפָא ןעוװעג ןענעז עכלעוו ,רענעמ ךיוא ןוא ןעיורפ ,רעד
 טשינ זַא ,טסייו בושי רעד ןעו טרפב -- געװ:רעדנַאװ ןרעטיב ןוא ןגנַאל
 וצ טייהנגעלעג ַא ייז ןבעג ךרוד טשינ ןוא רעטילימ טימ ןסױטשנעמַאזוצ ךרוד
 םעד ךָאנ ךיוא .גנוזיל ַא ןרעו טכיירגרעד טעװ ,עכעלטנגוי ערעזנוא ןטיוט
 עטצעל סָאד זַא ,רימ ןביולג ,טנָארּפ רעהפיח ןפיוא גיז ןשירעטילימ ןסיורג
 ןריזינעצסניא סָאװ עקינעי יד ךרוד טשינ ןוא -- ןרעוו טגָאזעג ךָאנ טעו טרָאװ
 ,טנָארפ םעיינ םעד

 יד ןופ טדערעגסױרַא טָאה גנורעטיברַאפ ןופ ךורבסיוא ןַא זיולב טשינ
 זַא ,טנָאטַאב ןעגנולמַאזרַאפ-דּפסה יד ףיוא ןטכענרעייא ןבָאה עכלעוו רענדער

 רעצלָאטש רעייז ןיא געוו ןגנַאל ןייז ףיוא ןעזעג ןיוש טָאה קלָאפ עשידיא סָאד
 ךַאז םוש ןייק .ךייר ןטירד םעד ,עינַאּפש ןוא םיור ,לבב ןוא רושַא טייקיטכעמ
 רעייז טעװ ,ןעמוק טעװ ןידה-םוי רעד ןעוו ןוא .ןרעדנואוורַאפ טשינ זנוא ןעק
 יד ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז סָאװ ןרערט עשירעדניק יד ןופ גָאװ יד ןייז רעווש
 ןענעז עכלעוו עכעלטנגוי יד ןופ טולב םעד ןופ ןוא סוגנייא-הפיח ןופ ןרעסַאװ
 ןַאד טייז רעזנוא טעװ לָאשגָאװ רעד ףיוא .גרַאב-למרכ ןופ סנסופוצ ןלַאפעג
 .ןגעוורעביא

 (1946 ,טסוגיוא 15 ,"ץראה;)
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 "ג"כ , וא "הפי לאירתכ,
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 ןעמוקעגנָא ירפרעדניא טנייה זיא םילוע עלַאגעלמוא 516 טימ ףיש ַא ךָאנ
 "עג ןעמָאנ ריא טָאה'מ ןוא "יצינאס, ןסייהעג רעירפ טָאה ףיש יד .הפיח ןייק
 ."הפי לאירתכ,, ףיוא טרעדנע

 "רוגי; ןופ םיליּפעמ יד טריטרָאּפעד טָאה'מ ןעוו ןגרָאמירפ ןבלעז םעד

 יד ,ףיש:-םיליּפעמ ַא ךָאנ ןעמוקעגנָא הפיח ןייק זיא ,"דלָאזס ַאטעירנעה , ןוא
 ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ םענייא ךָאנ *הפי לאירתכ; ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט ףיש

 רעכלעוו ,ןפיש-םיליּפעמ ןופ רעטײלגַאב ןוא ביבא-לת ןיא ןזעוו-םי ןשידיא
 ,קיצנַאװצ-ןוא-יירד יד ןופ לפיש רעד טימ ןעמוקעגמוא זיא

 גנולײטּפָא-הילע רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טביולרעד טשינ ןעמ טָאה לָאמסָאד
 .ףיש רעד ףיוא ןייגוצפיורַא רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ

 ןפיש עשירעטילימ יד ןופ םוקקירוצ םעד ףיוא טרַאװ טכַאמ יד זַא ,טלַאה'מ
 ןייק *דלָאזס ַאטעירנעה, ןוא "רוגיא ןופ םיליּפעמ יד טריפעגקעוַא ןבָאה סָאװ
 םעד ןיא "הפי לאירתכ, ןופ םיליּפעמ יד ךיוא ןריטרָאּפעד וצ ידכב ,ןרעּפיצ
 ,רעגַאל-סַאלוַארַאק

 םעד ןגעק טסעטָארּפ סלַא קיירטש-רעגנוה ַא טרעלקרעד ןבָאה םיליּפעמ יד
 ,דנַאל ןופ ןקישוצסיורַא ייז גנוריגער רעשיטירב רעד ןופ סולשַאב

 1946 ,טסוגױא 5

 "ואמ, ףיש רעד וצ ןרָאװעג ןדנובעגוצ ןטכענ זיא "הפי לאירתכ, ףיש יד

 ןָאטעג סע טָאה רעטילימ סָאד .טרָאּפ רעהפיח ןופ ןרעסַאװ יד רעסיוא "סויציר
 ךַאװ יד ןעמוקוצייב ןעגנולעג זיא "הפי לאירתכ; ןופ םיליּפעמ יד יו םעדכָאנ
 ךיז ןוא רעקנַא םעד ןביוהעגפיוא ,ןדנובעג ייז ןבָאה ייז ;יײצילָאּפ-ספליהעג ןופ

 ןענעז ,טקרעמַאב סָאד ןבָאה ףיש-סגירק רעד ןופ ןזָארטַאמ .טרָא ןופ טרירעג
 ףיש רעד וצ ןדנובעגוצ יז ןוא רעטכעוו יד טיירפַאב ,ףיש רעד ףיוא ףױרַא
 .רעהפיוא ןָא ףיש יד ןטיה ךעלפישדייצילָאּפ ,"סויצירואמ,

 :לעיציפָא ,1946 ,טסוגיױא 5

 זיא ,"ג"כ, שיאערבעה ףיוא טסייה סָאװ ,יָארעסיק ןַאס, ףיש-םיליּפעמ יד
 ןענעז ןזָארטַאמ עפורג ַא ןוא ,גָאטרַאפ .ח .ד ןט:13 םעד ןרָאװעג טּפַאכעג
 ןטנעמוקָאד םוש ןייק ןענופעג טשינ ןעמ טָאה ףיש רעד ףיוא .ףױרַא ריא ףיוא
 יז ןענַאװ ןופ ןגָאװצסיױא טגַאזטנַא ךיז ןבָאה םיליּפעמ יד ןוא ,סעּפַאמ רעדָא
 ,ןכָארבעצ ןעוועג ןענעז ףיש רעד ןופ ןרָאטָאמ יד ,ןרָאפעגּפָא ןענעז

 1946 ,טסוגיוא 6

 הפיח ןייק ןעמוקעגנָא ירפרעדניא 7:30 ןטכענ זיא *ג"כ, ףיש-םיליּפעמ יד

 יד ךָאנ קנעדנָא סלַא "ג"כ, ןעמָאנ םעד טגָארט ףיש יד .ןרישזַאסַאּפ 825 טימ

 םעדכָאנ ,1941 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו טײלדָאדנַאמָאק עשידיא 3
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 ןענעז סָאוװ ,ילָאּפירט ןיא סעירעניפַאר יד ןסיירוצפיוא סױרַא ןענעז ייז יו
 .גנוריגער-ישיוו רעד ןופ לָארטנָאק רעד רעטנוא ןענַאטשעג

 ,געט קיצנַאװצ ןוא ןייא ףיש רעד ףיוא ןעוועג ןשטנעמ יד ןענעז לכה-ךסב
 לופ ,רערעװוש ַא ןעוועג געוו רעד זיא ,ןפיש-םיליּפעמ טימ רעגייטש רעד יו
 רעד ןעוו .רעסַאװ ןייק טַאהעג טשינ ייז ןבָאה געט עטצעל יד .,ןדייל טימ
 ענייא ןענַאטשעג עדייב ייז ןענעז ,ףיש יד טּפַאכעג טָאה רערעטשעצ רעשילגנע
 ,טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז ןוא געט ריפ עצנַאג רערעדנַא רעד רעביאנגעק
 ךיז טעװ ןטסַאק םיליּפעמ רעד זיב טרַאװעג ,סיוא טזייוו ,טָאה ףיש-סגירק יד
 ,ךעלגעמ ךיוא זיא'ס .ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד ןיא ןרָאפנײרַא ןוא ןסילשטנַא
 טלָאװעג לעיצעּפס יז טָאה רשפא ןוא .סעיצקורטסניא ףיוא טרַאװעג טָאה יז זַא
 טָאה סָאװ ,עיצַארַאלקעד עטנַאקַאב יד ןרעוו טכעלטנפערַאפ טעוו'ס זיב ןטרַאװ
 .-שטנעמ רעדעװטעי רעסיוא םיליּפעמ יד טלעטשעג טָאה ןוא טביולרעד ץלַא

 ,גנולדנַאהַאב רעכעלצעזעג ןוא רעכעל

 רעד ףיוא טשרוד רעד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ןטרַאװ ןקיזָאד םעד תעב
 רעגנַאפ ערעייז ייב ןטעב וצ טשינ ןסָאלשַאב רעבָא ןבָאה םיליּפעמ יד .ףיש
 עשילגנע ףױרַא קעד ןפיוא ןענעז געט עלופנייּפ ריפ ךָאנ טשרע .ףליה ןייק
 .טרָאּפ רעהפיח ןיא טריפעגקעווַא ףיש יד טָאה'מ ןוא ןטַאדלָאס

 רעדניק 35 ,רענעמ 400 ,ןעיורפ 400 ךיז ןעניפעג "ג"כ, ףיש רעד ףיוא
 יד ךיוא .ָאטשינ ייז ןשיוצ ןענעז ןעגנילגיוז ןייק .ןעיורפ ערעגנַאװש 327 ןוא
 -עגנוי ןענעז םיליּפעמ יד ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא עניילק ַא זיא םינקז לָאצ

 .ןָאט 200 ןופ שזַאנָאט ַא טָאה ףיש יד .טייל

 ,ךַאװ רעד ךרוד טעבנגעגכרוד ךיז ןבָאה "ג"כ, ףיש רעד ןופ םיליּפעמ ייווצ
 ןעמיװשּפָא ןכָאנ .גערב םוצ ןעמיווש טזָאלעג ךיז ןוא רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא
 -ַאמעגסיױא .,םייח-תירק ןיא גערב םוצ ןעמוקעגנָא ייז ןענעז רעטעמָאליק ףניפ
 קידנעייז ,זיוה ןטסעב ןטשרע ןיא ןיירַא ייז ןענעז ,געוו ןרעווש םעד ןופ טרעט
 רעשירעטילימ ַא ןעװעג סע זיא טקנוּפ .ןעמויטסָאק-דָאב ןיא ןָאטעגנָא ךָאנ
 עיצנַאטס-יײצילָאּפ םייח-תירק רעד ןיא טריפעגקעוַא ךיילג ייז טָאה'מ .רעגַאל
 ,הסיפת רעהפיח ןיא טריפעגרעבירַא טרָאד ןופ ןוא

 ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןוא טלגנַארעג

 :לעיציפָא ,1946 ,טסוגיא 8

 טָאה גנוריגער סטעטסעיַאמ ןייז סָאװ קיטילָאּפ רעד ןופ גנוצעזרָאפ סלַא
 ןַא ךָאנ ןרָאװעג ןביוהעגנָא 0:02 גָאטרַאפ קיטנוז זיא ,טגָאזעגנָא טייצרענייז
 ןוא "ג"כ, ןפיש יד ןופ ןטנַארגימיא עלַאגעלמוא עשידיא ןריטרָאּפעד וצ עיצקַא
 טרָאּפ רעהפיח ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענעז םיליּפעמ יד ."עשטינעס}
 -ּפָא יז ןלעװ סָאװ ,"דואווייה רייּפמע, ןוא "לווייר ריײּפמע; ןפיש יד ףיוא
 -קָאד עשירעטילימ דנזעװנָא ןעוועג ןענעז עיצקַא רעד תעב .ןרעּפיצ ןייק ןריפ
 ,לָאטיּפש ַא ןיא טריפעגרעבירַא ןעמ טָאה עקנַארק יד ןוא םיריוט
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 "עשטינעס; רעד ףיוא ,טלעטשעגנגעק טשינ ךיז ןבָאה "ג"כ, ןופ םילוע יד
 עטמיטשַאב ןיא טריפעגרעבירַא ןשטנעמ לָאצ ַא טָאה'מ יו םעדכָאנ ,ןגעקַאד
 ,ףיש רעד ןופ ןײגסיױרַא טלָאװעג טשינ םילוע יד ןבָאה ,טרידיווער ןוא ןטקנוּפ
 ,סרעטייל יד טקיטײזַאב ןבָאה ןוא ןקעד ערעפיט יד וצ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה
 טצירּפשעג ייז ףיוא טָאה'מ סָאװ םעדצָארט ןטלַאהעגנָא טָאה דנַאטשרעדיװ רעד
 "ןרערט ןדנעונָא טזומעג טָאה'מ ןוא ,סעקשיק-רעשעלרעייפ ןופ רעסַאװ טימ
 ןייק .םילוע יד ןריפרעבירַא סָאד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא רעגיײזַא 2:45 .זַאג
 5:30 ךָאנ ץרוק ןרָאפעגּפָא זיא "דואווייה רעייּפמע; .ןעוועג טשינ ןענעז תונברק

 רעגיײזַא 6:00 ךָאנ ץרוק .רעטעּפש העש עבלַאה ַא "לווייר רעייּפמע, יד ןוא
 טשינ טָאה סָאװ ,סיירפיוא רעניילק ַא ןעמוקעגרָאפ "דואווייה רעייּפמע, ףיוא זיא
 ןבָאה סיירפיוא םעד .טעדנואוורַאפ טשינ םענייק טָאה ןוא קזיה ןייק טכַאמעג
 ,סיוא טזיױו ,טָאה'מ עכלעוו ,סענימ עשירטקעלע עניילק ייווצ טכַאזרוארַאפ

 רעד ןיא ךָאל ַא ןכערבוצכרוד ידכ ,טנַאװו רעקיטייז רעד רעטנוא טגיילעגרעטנוא

 רעבָא ,עיזיוער ַא םילוע יד ייב טריפעגכרוד ןעמ טָאה םעדכָאנ ךיילג ,ףיש
 ןרעּפיצ ןייק ןעמואוושעגּפָא זיא "לווייר רעײּפמע, .ןענופעג טשינרָאג טָאה'מ
 ,הפיח ןיא ןביילברַאפ לייוורעד טעוװ *דואווייה רעיײּפמע;

 -קעווַא ןיהַא ןבָאה סָאװ ןפיש יד טרעקעגמוא ןרעּפיצ ןופ ךיז ןבָאה קיטיירפ
 ןוא "ג"כ, ןפיש יד ףיוא ןענעז ירפרעדניא .םיליּפעמ עטריטרָאּפעד יד טריפעג
 ןקריוװַאב וצ טימַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ןרעציפָא ןעגנַאגעגפױרַא *הפי לאירתכ;
 רעד .ןפיש-טרָאּפסנַארט עטנָאמרעד יד ןיא ןײגרעבירַא ןלָאז ייז םיליּפעמ יד
 .טפַאשגנע עסיורג ַא טשרעה ןפיש-םיליּפעמ יד ףיוא זַא ,ןעוועג זיא ץורית
 ייז טריבורּפ רענלעז יד ןבָאה ,ןגלָאפ וצ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה םיליּפעמ יד ןעוו

 דנַאטשרעדיװ ןקיטפעה ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ייז ןבָאה ָאד רעבָא .חוכ טימ ןעמענ
 טריפעגּפָא טזומעג ןוא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענעז םיליּפעמ סקעז ןכלעוו תעב
 ןטלַאהעגקירוצ םעד ךָאנ ךיז ןבָאה רענלעז יד .תילתע ןיא לָאטיּפש ןיא ןרעוו
 ,ןעגנוקרַאטשרַאפ ןעמוקעג ןענעז'ס זיב

 ןגיוצרַאפ עיצַאטרָאּפעד יד זיא םיליּפעמ יד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד בילוצ
 "ײטּפָא-רעטילימ ןבָאה טכַאנ ןטימ ןיא טנייה .טכַאנייב ןטכענרעייא ןופ ןרָאװעג
 "פער רעקרַאטש ַא .טרָאּפ םוצ ןעגנַאגוצ עלַא ןסָאלשעגּפָא ןעקנַאט טימ ןעגנול
 טָאה ,טרָאּפ ןופ לייט-ברעמ ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא סָאװ ,רָאטקעל
 .ענעצס-עיצַאטרָאּפעד יד ןטכױלַאב

 -םיליּפעמ יד ףיא .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיצקַא יד
 ןשטנעמ יד ןריפוצרעבירַא ידכב סרעטייל ןוא ןקירב טעטכירעגנייא ןעמ טָאה ןפיש
 טָאה'מ .ףיש רעד ןופ ןלייט עטשרעטנוא יד ןיא טקיטסעפרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו
 ןעועג זיא סָאװ ןַאלּפ ןשירעטילימ ַא טיול ןעלטימ ערעדנַא ךָאנ ןעמונעגנָא

 טָאה ןפיש יד .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןפוטש עכעלטע ףיוא טנכערעגסיוא
 ןבָאה ָאד ןוא ,טרָאּפ ןופ לייט-חרזמ רעד ןיא ,קָאד-טכַארפ םוצ טכַארבעג ןעמ
 טָאה'מ .ןטייז עלַא ןופ ךעלפיש-טכַארפ טימ טלגנירעגמורַא ןענופעג ךיז ייז

 ,רעסַאװ םָארטש ןקרַאטש ַא טימ םיליּפעמ יד ןצירּפשַאב וצ ןביוהעגנָא ךיילג
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 ,ךעלפיש-טכַארפ יד וצ סרעטייל יד רעביא ןײגוצרעבירַא ןעגניווצ וצ ייז ידכב
 ,ךעלקירב יד ןקיטײזַאב וצ ןעגנואימַאב עטלפייווצרַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז'ס
 םידגב ערעייז ןענעז םיליּפעמ ךס ַא ףיוא .ןכָארבעצ ךיוא ןעמ טָאה לייט ַא ןוא
 ,רעסַאװ םָארטש ןקרַאטש םעד ןופ ןרָאװעג ןסירעצ

 ןעװעג זיא סָאװ ,קעד ןפיוא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ענעפירגעגנָא יד
 טרירטנעצנָאק ןעמ טָאה רעדניק יד ןוא ןעיורפ יד ; רעסַאװ סעשזולַאק טימ לופ

 רעקרַאטש ַא ןיא טלעטשעגקעװַא רענעמ יד ךיז ןבָאה ייז םורַא ןוא רעטנעצ ןיא
 רעסַאװ םָארטש םעד ןטלַאהעגסױא ןבָאה ייז .טנעה ענעטכָאלפעג ןופ טייק
 -עּפָא רעד ןופ ּפַאטע רעקיזָאד רעד ןעוו .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז ןבָאה ןוא
 טימ לופ ךעלפיש טרעטנענרעד ןפיש יד וצ ךיז ןבָאה ,ןלַאפעגכרוד זיא עיצַאר
 ןוא סעבמָאביזַאג םיליּפעמ יד ףיוא ןפרַאו וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא רעטילימ

 ןעגנירּפש ןענעק טשינ ןלָאז םיליּפעמ יד ידכב ,סעבמָאב-רעסַאװ -- ןפיש יד םורַא
 ןטייק-ןשטנעמ יד ןוא סרעייז ןָאטעגפיוא ןבָאה סעבמָאביזַאג יד .רעסַאװ ןיא
 ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןענעז

 ,טרידיווער ךעלטנירג ייז ןוא םיליּפעמ יד טלגנירעגמורַא ןבָאה רענלעז יד
 ךעלפיש-רָאטָאמ יד וצ טריפעגרעבירַא ייז ןעמ טָאה ךעלפיש עניילק יד ןופ
 טציא ייז ןריפ עכלעוו ,ןפיש-עיצַאטרָאּפעד יד וצ טריפעגוצ ייז ןבָאה סָאװ
 ,ןרעּפיצ ןייק

 ןליפַא ןכַאז ךס ַא ןסירעצ ןוא טעטכינרַאפ ןעמ טָאה סעיזיווער יד תעב
 "עקיטכעדרַאפ, ערעדנַא ןוא גיײצליּפש-רעדניק ןוא ןיליפת יו ,השודק ישימשת
 עצנַאג ,ךעלפיש יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה גרַאװכורב ןוא ךעלקיטש .,ןכַאז
 -ירעצ ןופ סעיפַארגָאטָאפ ךעלקיטש טצנַאלגעגסױרַא ןבָאה'ס עכלעוו ןופ ,סעּפוק
 -טיוט יד ןופ תונורכז ןוא ןעגנונכייצרַאפ ,רעדיל טימ סנגיוב ,ןעמובלַא ענעס
 ,וװ .ַא .א ןרעגַאל

 (*"םרימע,

 רעסיורג ַא רַאפ עזַאב סלַא ןעניד וצ ןעוועג "הכוז, טָאה טרָאּפ רעהפיח רעד
 ןופ עיצַארטנעצנָאק ַאזַא .שארב ףיש-גַאלּפ רעד טימ ןפיש-סגירק ןופ עליטָאלּפ

 ,המחלמ רעצנַאג רעד ןופ ךשמב ןעזעג טשינ לארשי-ץרא ךָאנ טָאה תוחוכ-םי
 ןוא ּפָא טמיוש ףיש-סגירק ןייא .קיטפַאהבעל זיא טרָאּפ ןיא גנוגעװַאב יד

 -גַאלפ רעד ןוא ןפיש יד ןשיווצ םורַא ןעמיווש ךעלפיש-רָאטָאמ ; טמוק עטייווצ ַא

 .ןרָאטקעלּפער .ךעלדנעפ עלופרילָאק ןיא לָאמ סעדעי סיוא טצוּפ'מ עכלעוו ,ףיש
 ,טכַאנייב ןריזילַאנגיס סענרעטמַאל-טכיל ןוא גָאטייב ןצנַאלג

 רעטעוו ןדעי ןיא ,ןפיש ינימ לכ טימ ,טצעזעגרָאפ טרעוו הלּפעה יד ןוא ...-

 ,רעטיוועג"םי ןוא

 -עגמוא זיא רעכלעװ ,הלּפעה רעד ןופ ,ןַארעטעװ ַא ,טחוש םרימע ןופ ןעמָאנ ןפיוא (*

 ףיש יד .בַאטש-טּפיוה ןשידנעלטימ ןטריאילַא םעד ןופ תוחילש ןיא המחלמ רעד תעב ןעמוק

 םולשב ןבָאה םילוע עריא עלַא ןוא עדַאקָאלב רעד ןטימ ןיא דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא זיא "םרימע;
 ,טעדנַאלעג
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 עדַאקָאלב רעד ןגעוו עיצַארַאלקעד יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןיוש זיא'ס

 טרינרעטניא ןוא טריטרָאּפעד ליּפעמ ןדעי טּפשמרַאפ סָאװ ,הלּפעה רעד ןגעק

 ןפיש טכַא ךָאנ ףיוא ןטרַאװ רימ ןוא -- ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרעוו וצ

 .ןכָאװ ייווצ עטסטנעָאנ יד ןיא ןעמוקנָא ןפרַאד סָאװ

 עלַא -- טָאלּפ-טפול םענופ בַאטש רעד ןוא ײצילָאּפ-גערב יד ,טָאלפ רעד

 יד רעבָא -- טּפַאכעג ןרעו ןפיש ערעזנוא ןופ ךס ַא .לופ טנעה ערעייז ןבָאה

 ,..טיירג זיא גערב רעד ןוא ןָא טייג הלּפעה

 ןיא .לופסינמייהעג זיא שינרעטצניפ ןייז ןוא קיאור זיא טכַאניב םי רעד

 ףיוא טרַאװעג ןטלָאװ ייז יו ,רערעדנַא רעד ןבענ ענייא ךעלפיש ןגיל טרָאּפ

 ;ןגייוש ןוא ןּפורג ןיא םירוחב יד ןגיל ךעלגרעב עקידמַאז ןשיווצ .לעפַאב ַא

 ענייז ןקעדוצפיוא ןריבורּפ ןוא ןשינעטייוו ענייז ןשרָאפ ,םי םוצ וצ ךיז ןרעה ייז

 רָאטקעלּפער ַא סע זיא רשפא ןוא ?ןלַאנגיס-טכַאנ ? סעּפע ךיז טגעװַאב : תודוס

 !ןטעקַאר רעדָא

 עטשרע יד טשינ ייז ייב זיא סָאד ןוא ,וצרעד טניואוועג ןיוש ןענעז ייז

 עבלעז יד טימ טקידנערַאפ ךיז ןבָאה טכענ עקידרעירפ סָאװ םעדצָארט .,טכַאנ

 ףיש-סגירק ַא; :רעמַאה ַא טימ יװ ּפָאק ןיא קַאה ַא ןביג סָאװ ,רעטרעוו ערעווש

 טלַאפ יז רעדייא ףיש רעדעי ןופ רעטרעװ עטצעל יד -- "ךיז טרעטנענרעד

 ןדנואוושרַאפ טשינ ץלַא ךָאנ גנונפָאה יד זיא -- טנעה סאנוש םעד ןיא ןיירַא

 טעװ יז ,ןסיירכרוד ךיז ףיש יד טעוװ ףוס-לכ-ףוס :טגָאז ןוא טּפַאלק ץרַאה סָאד

 =- = -- ןעמוקנָא
 *? םרימע ,ןגָאז וצ וטסָאה סָאװ; ,טונימ עטרַאגעג יד ךיז טרעטנענרעד סע

 ןוא ,*טקַאטנָאק םעד ןָא טלַאה .זנוא וצ ךיז טרעטנענרעד ףיש-סגירק ַאע --

 :גנושיוטנַא ןופ ןטנעמָאמ ןַארַאפ ךיוא ןענעז גנוטרַאװרעד רעטנַאּפשעג ןיא ױזַא

 .רעירפ יד טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ עבלעז סָאד ןריסַאּפ "םרימע; טימ טעוװו

 יד ךיז טרעהרעד רעדיוו ןוא ?לרוג ןבלעז םעד ןבָאה יז טעװ ?ןפיש עקיד

 רעטעמ עכעלטע ןעמואוושעגייברַאפ זיא רערעטשעצ רעד , :"םרימע; ןופ םיטש

 ַא טימ גערב רעד ריא טרעפטנע ."געוו ןייז טצעזעגרָאפ טָאה ןוא זנוא ןופ

 םיוש ןוא טקנוּפ-סגנודנַאל םוצ גנוטכיר יד רעדנע; :ןָאט-סגנורעטנומרעד

 ,"ןטרַאװ רימ ,טייקלענש רעטסערג רעד טימ

 עמייהעג עוויסנעטניא ןַא ןָא ךיז טבייה'ס .ףיוא ךיז טקעװ גערב רעד

 ּפָארַא ךיז ןזָאל ךעלפיש יד .עבַאגפיוא ןייז וצ רענייא רעדעי -- גנוגעװַאב

 ואו ץַאלּפ םוצ גנונדרָא רעטמיטשַאב ַא ןיא לענש ןעמיווש ןוא רעסַאװ ןיא

 טרעוו ןוא רעסַאװ ןפיוא ךיז טזייווַאב טעוליס רעלעקנוט ַא .ןרעקנַא טעוו'מ

 .ףיש יד :רעכעלטייד ןוא רעסערג ץלַא
 : טביוטרַאפ ןענעז ןעגנַאלקּפָא יד רעבָא ,גנוגעװַאב ןיא טצעזעג טרעוו ץלַא

 טָא ןוא ,ךיז ןרעטנענרעד עכלעוו ךעלפיש יז ,רעקנַא רעטזָאלעגּפָארַא רעד

 -פיוא ןטרַאװ ןוא טעקַאנ-בלַאה רעסַאװ ןיא םירוחב ערעזנוא ןיוש ןעייטש

 ,עקידנעמוקנָא יד ןעמענוצ

 טרעק לפיש עטשרע יד ןוא רעבירַא ןענעז טונימ ןעצ עצנַאג ןייק טשינ

 םירוחב יד .םיליּפעמ-רעדירב עטעטרַאװרעד יד טריפ ןוא קירוצ םוא ןיוש ךיז



 ןליוּפ ןיא םיצולח 260

 ןקעטש טביילב יז זיב גערב םוצ ריא ןסיוטש ןוא ןטייז עלַא ןופ ףיוא ריא ןּפַאכ
 ןעלסקַא ערעייז ףיוא ענעמוקעג יד ייז ןעמענ דלַאב .דמַאז ןיא זָאנ רעד טימ
 ןלָאז ייז ןוא ךיש יד ןכַאמ סָאנ טשינ ןלָאז ייז -- גערב םוצ ייז ןגָארט ןוא
 ! ,..ןייג רעטכייל ןענעק

 ןופ ןשטנעמ ןופ טנגעגַאב ןרעוו םיליּפעמ יד !ןעייר יד ןיא --- טציא ןוא
 ןופ טריפעגסױרַא טרעוו ףליה ףרַאד סָאװ רענייא רעדעי :טסניד ןשיניצידעמ
 ןייג וצ ךַאװש-וצ ןענעז סָאװ יד ןוא ,עירָאטַאלובמַא-דלעפ רעד וצ עּפורג רעד
 טירט קיצפופ .ךיז ןגעװַאב ןעייר יד .ךעלטעביגָארט ףיוא ןגָארטעג ןרעוו --
 טרעװ ןסע סעּפע ןוא רעסַאװ זָאלג ַא :ךיק-דלעפ ַא ייז ףיוא טרַאװ רעטייוו
 עקידנפָאלש וצ רעלענש ,רעלענש רעטייוו טייג'מ ןוא .קידנעייג ןגָארטעגוצ ייז
 | ...ןפָא ןענעז ןרעיוט ןוא ךַאװ זיא ץרַאה סנעמעוו ,םיבושי

 ,רעצישַאב ערעייז --- ייז םורַא ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ךיז ןגעװַאב ןעייר יד
 ןטלַאה עכלעוו ןּפורג עצנַאג ייז ןשיוצ ,רענעמ ,ןעיורפ ,רעדניק -- ןעייג ןעייר יד
 ןענעז :טנַאּפשטנַא טרעו גנוגערפיוא עטשרע יד .גנַאלנרָאי ןעמַאזוצ ןיוש ךיז
 -קַאו יד ןופ רעּפרעק רעד רעמ טשינ טלסיירט'ס ?דנַאל ןיא עקַאט ןיוש רימ
 טרעוו זייווכעלסיב .ןדָאב ןפיוא ןיוש ןעייטש סיפ ערעייז ,ףיש רעד ןופ ןשינעל
 וצ ןסירעג ךיז רעירפ ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא עבלעז יד ןוא רערעטנומ ןייג רעייז
 ,ןטייז עלַא ןיא ןקוקמורַא ךיז גנורעדנואוורַאפ טימ ןָא ןבייה ,טייהיירפ

 ערעדנַא יד ענייא ייז ןגערפ --- ? םירוחב עטנפָאװַאב עקיזָאד יד ןענעז רעוו
 | ,סנטסָאּפ יד קידנעעז

 ןריפרַאפ סע ןוא -- ןשרעהַאב טשינ ךיז ןענעק ייז ןריפ עכלעוו םירוחב יד
 ,ןסעומש עלַאטנעמיטנעס ךיז

 זיאס .ןפָא זיא רעיױט רעד .רעטייו ץלַא טרעוו ייז רעטניה גערב רעד
 ענייז ןוא ךַאװ ךָאנ זיא זיוה ןייא רָאנ .טכַאנ עבלַאה ךָאנ -- םורַא רעטצניפ
 .ןקעוו וצ טכַאנ יד ןָא ךיז טבייה --- גנולצולּפ ןוא .טסעג יד ןייא ןדַאל רעטכיל

 -- םרַאלַא ןייק טכַאמעג טשינ טָאה רענייק ,ןעגנולקעג טשינ טָאה קָאלג ןייק
 ןָא ךיז טביה סע .רעטצנעפ יד ןיא רעטכיל ןצנַאלג וצ ןָא ןבייה ךָאד ןוא

 ןסע ,דגב ַא ןעגנערב ןפיול ןשטנעמ .שינעפיול עקיאור ןוא ענעטלַאהעגנייא ןַא
 ןיר ַא .רעמיצ ַא ,טסַאג "ןייז; רַאפ ךיז טגרָאז רענייא רעדעי .רעסַאװ ןוא
 ךעלקריוו סע זיא ...ןרעדנַאװ םוצ ףוס ַא .ףוס ַא ןָא ןרעיוד סָאװ ןסעומש .טעב
 ?ױזַא

 טייג ץלַאפ .ךעלפיש עטצעל יד ןעמוקעגוצ גערב םוצ ןענעז ןשיווצניא

 "וצנָא ןשטנעמ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז'ס .ּפָא טמיווש ףיש יד ."הרושכ
 עלַא .ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא הילע יד זַא ,טנגעג רעד ןיא ןטייהנייא עלַא ןגָאז
 טזָאל סָאװ סָאד ןעמַאזוצ ןקַאּפ ,ףיונוצ ךיז ןעמוק עיצקַא רעד ןיא רעמענלײטנָא

 םענעפָא םעד וצ זיב םילוע יד ןטײלגַאב ןוא ץַאלּפ םעד ּפָא ןקינייר ,ןקַאּפרַאפ ךיז

 רעצישַאב יד ייז טימ ךיז ןענעגעז ָאד .טלקמ םוקמ רעייז ןעניפעג ייז ואוו רעיוט
 ,.געוו רעייז רָאפ ןצעז ןוא

 טנייה וטסָאה ךַאז עסיורג ַא !"םרימע; ,טנוזעג רָאפ !רערעדנַאװ ,טור
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 טמעשרַאפ טסָאה .עדַאקָאלב יד ןטימעגסיוא טסָאה וד .ןָאטעגפיױא טכַאנייב

 עטסעב ערעייז ריד ןקיש סע !טָאלפ-טפול םעד ןוא טָאלפ-םי ןשילגנע םעד

 !רעצישַאב ערעייז ןוא םיליּפעמ ענייד ןסורג
 ן|ת נוהי

 טקידעשַאב טרעוו ףיש:-עיצַאטרָאּפעד ַא

 :לעיציפָא ,1496 ,טסוגיוא 2

 סָאװ ,"לווייר רעייּפמע, ףיש יד סענימ טימ ןרָאװעג ןפירגעגנָא זיא ןטכענ

 ןייק םיליּפעמ טריטרָאּפעד טָאה יז יו םעד ךָאנ הפיח ןייק טרעקעגמוא ךיז טָאה

 .ןרעּפיצ

 רעמיווש יירד טקרעמַאב ןעמ טָאה ,טנװָא 10:45 ,1946 טסוגיױא ןט-21 םעד

 ףיוא טָאה קעד ןפיוא ךַאװ עשירעטילימ יד .ףיש רעד וצ ךיז קידנרעטנענרעד

 .גלָאפרעד ןָא ,סיוא טזייוו ,רעבָא ,רעייפ טנפעעג ייז

 רעד ןופ ןלייט ןוא ,ןסיירפיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה רעטעּפש העש עבלַאה ַא

 .רעסַאװ טימ ןרעוו טציילפרַאפ ןביױהעגנָא ןבָאה ףיש

 סופ 8 ןופ ךָאל ַא טלעטשעגטסעפ ןעמ טָאה ףיש רעד ןופ טייז רעד ןיא

 עליטש יד ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא ףיש יד .טיירב סופ 2 ןוא גנַאל

 .ןרעסַאוװ

 ןפיש ערעדנַא ףניפ ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ףיש-עיצַאטרַאּפעד יד

 זיא סָאװ ,טרָאּפ ןופ רעטנעצ ןיא טרעקנַאעג טָאה יז .טָאלפ-םי ןשיטירב ןופ

 .ןפיש-סגירק ןוא ןכַאװ ךרוד טיהעגּפָא ןוא ןרָאטקעלּפער ןופ ןטכױלַאב טוג ןעוועג

 ערעייז וצ טריפַארגעלעט ןבָאה םילשורי ןיא טייל-סגנוטייצ עשידנעלסיוא יד

 "טנַארַאפ זיא ןפיש-עיצַאטרָאּפעד עדייב ףיוא ףירגנָא םעד רַאפ זַא ,ןעגנוטייצ

 ,גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ עשידיא יד ךעלטרָאװ

 ןיל טייצ ןר הא

 סנפַאה יד טסילש

 ! עלַאגעל טינ ןדיא ,ןרָאפ ןדיא ! סנפַאה יד טסילש

 -- טסיש ןוא טסיש ןוא טסילש סנפאה
 ! ןדיא ! ןרָאפ ןדיא

 ,טּפַאכ ןדיא ,םנּפַאה יד טסילש
 ! עלַאגעל-טינ ןדיא

 .עלֵא ,ץלא ,עלֿא טציא ייז ןענעז עלאגעל-טינ
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 ! לַאגעל טינ --- לארשי קלָאפ עצנַאג'ס
 ,עמַאמ יד דניק ריא טריובעג טײחרעלַאגעל טינ
 ,לַאינעג ןייטשנייא זיא טייחרעלאנעל טינ
 -- ץעמַארד עטלַא רעייז ךיז טיצרַאפ גנַאלוצ
 .לַאניּפ םעד ןעגנערב ,רעקלעפ ,זנוא טפלעה

 !ץלַאגעל-טינ ןדיא ! ןרָאּפ ןדיא !םנּפַאה יד טסילש
 ,לָאגעל זיא רעטיוט ַא דיא ַא זיולב
 ,עלא ,עלַא טציא ייז ןענעז עלאגעל-טינ
 ,ןעמַאלפ ןופ ןענורטנַא ,גרַאװנדיא'ם ןּפאכ זנוא טפלעה
 -- ןעמי יד ףיוא ןפױלטנַא סָאװ ,ןדיא ןּפַאכ זנוא טפלעה
 ?לַאנגיס סרעדנעלגנע םעד טינ ריא טעז

 ! עדייז ןוא דניק ,עמַאמ ןוא ןַאמ ןּפַאכ
 הדע רעייז ןיא לָאמַא טרעוו רעמָאט
 ! הלנתנ לאוג-טלעוו ַא לַאגעל-טינ
 ! ץלאנעל-טינ ןדיא טּפַאכ -- טּפַאכ ןדיא

 ,ןסילש זנוא טפלעה סנּפַאה יד ! טפלעה
 --- -- -- ןסיש זנוא טפלעה ,ןּפַאכ זנוא טפלעה
 ! ןדיא ! ןרָאפ ןדיא

 (1947 ,רעבמעטּפעס 5 ,"רעפמעק רעשידיא,)

 ןאבוזיא .ש

 רעדנעלגנע ןוא ןדיא ןשיווצ טכַאלש יד

 סקעז יד ןופ ייווצ .סיורָאפ ליימ ןדעי טימ ןסקַאװעג ןענעז ןטיטעּפַא-ביור יד
 טימ לעלַארַאּפ ןטייז עדייב ןופ שרַאמ-רעסַאװ רעייז טכַאמעג ןבָאה ןפיש-סגירק
 עקירעביא יד .טָארט ַא ףיוא ןבילבעג קילעטשרעטניה טשינ ןוא ףיש רעזנוא
 .ןעמואוושעגכָאנ ןענעז ריפ

 ןגעווטסעדנופ ,רעגנע ןוא רעגנע ןרָאװעג זיא זנוא םורַא גנַאװצ יד שטָאכ
 זיא אנוש םעד טימ ךיז ןצייר וצ טיטעּפַא רעד .קיטסול ןעוועג טפַאשנַאמ יד זיא
 ,ןלָאריּפס ןוא ןזיירק קידנכַאמ ,טרירװענַאמ קיצנוק טָאה ףיש רעזנוא .ןגיטשעג
 ןכלעוו טבושיעג ךיז ןוא קירוצ ךיז ןעיצ רימ זַא ,טניימעג ןבָאה ןפיש-סגירק יד
 ,ןעזעגסיוא לָאמטּפָא סע טָאה ףיש רעזנוא ןופ עיציזָאּפ רעד טיול .ןעמענ וצ סרוק
 ,רעגעי יד רימ ןוא עטגָאיעג יד ןענעז רעדנעלגנע יד זַא
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 ליּפש רעדיטָא זיא דנַאטשרעדיװ ןופ העש רעד רַאפ גנוטיירגוצ רעד ןיא
 .עיצקַאפסיטַאס ןוא גנורעטנומפיוא ןעוועג טפַאשנַאמ רעד רַאפ

 ןענעז ןקעד יד ףיוא ,ףיש רעזנוא ףיוא טקוקעגרעבירַא ןבָאה רעדנעלגנע יד
 ןענעגעגַאב וצ טיירג ,סערעירַאב יד רַאפ ןּפווג-דנַאטשרעדיװ יד ןענַאטשעג
 ןופ טנָארפ ןיא .ןפיש ערעייז ףיוא טקוקעגרעבירַא ןבָאה רימ .אנוש םעד
 ,ןּפורט ערעייז טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז ,סערעירַאב יד רַאפ ,קעד ןטשרעביוא
 ,טכַאלש רערעווש ַא וצ טיירגעג ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טנּפָאװַאב

 .רעיודסיוא ןעוועג זיא סע .טסעמרַאפ ןעוועג זיא ךיז ןקוקרעביא םעד ןיא
 ,טײקטנַאּפשעג ןופ עפוטש עטסכעה יד ןעוועג זיא סע

 .ךיור רעקידנעשטּפָאק ַא ןגָארטעג ךיז טָאה עניבַאק סנַאטיּפַאק םעד ןופ
 -עטַארטס ןוא סעטרַאק-םי ,סעּפַאמ יד טנערברַאפ שינעלייא ןיא ןעמ טָאה סָאד
 ,רענעלּפ עשיג

 טָאה זָארטַאמ ַא .רעטייל ַא ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא ןעמיוק ןטיירב םוצ
 -ןגמ ןעיולב םעד -- טייז ןייא ןופ .ןלָאבמיס ייווצ ןלָאמעגסױא קנילפ טרָאד

 םעד -- דנַאלריא ןופ םעלבמע ןלַאנָאיצַאנ םעד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ,דוד

 ,קארעמאש םענירג
 רעד ברע דלעפטכַאלש ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה ףיש רעזנוא ןופ קעד רעד

 .קינילק רעד ןופ טנָארּפ ןיא ןענַאטשעג ןענעז םיריוטקָאד ייווצ .עיצַארעּפָא
 סמערָא יד ףיוא רעדנעב-דוד-וגמ עטיור טימ רעטסעוװש-ןקנַארק ץוט ייווצ ַא
 "רעד וצ ןעוועג זיא סע ואוו ,סנטסָאּפ עלַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעצ ןענעז

 ,ףמַאק ַא ןטרַאװ
 ןופ גנַאגנײרַא ןיא ךעלדליש-לָאטיּפש עטיור ןעגנַאהעגנָא טָאה זָארטַאמ ַא

 ,גנונרָאװ ַא -- ןירָאטעּפמיק רעד ןופ ריט-עניבַאק רעד ףיוא ןוא קינילק רעד
 .רעפיירגנָא יד ןופ ןרעוו טריקַאטַא טשינ ןלָאז סעניבַאק ענעי זַא

 סנטייוו ןופ .דנַאל ןשיריס םענירג םעד סיואגעל ןעמואוושעג זיא ףיש יד

 ,טורייב ןעזעג ןעמ טָאה

 ,גָאטימכָאנ סנייא ןעוועג זיא סע
 .ןגערב לארשייץרא יד ןופ ליימ 22 ןעוועג זיא ףיש יד
 טעווערעקעג קיטסַאה רערעדור רעד טָאה קירב סנַאטיּפַאק םעד ףיוא ןביוא

 רעד .םעלק םעד ןופ געווסיוא ןַא טכוזעג טָאה רע .םורד וצ סיורָאפ ףיש יד
 .סעּפַאמ-םי ענייז רעביא ןגיובעגרעביא ןענַאטשעג זיא לרעמיצ ןייז ןיא ןַאטיּפַאק
 -רעביא זיא סע ,ןלַאנגיס ןבעג וצ טרעהעגפיוא טָאה רָאטַארעּפָאדָאידַאר רעד
 .טלעוו רעד ןופ גערב ןדעי טימ גנודניברַאפ יד ןרָאװעג ןטינשעג

 עקיאור יד רעביא ךרָאש-רעסַאװ רעקישיור ַא טרעהרעד ךיז טָאה לָאמַא טימ

 .ןלעוו
 זנוא ףיוא ןקור ןעמונעג ךיז ןבָאה ןטייז עדייב ןופ ןפיש-סגירק עשילגנע יד

 יד ןיא קסַארט רעקיכליה ַא ,טנעו יד ןיא ּפַאלק רעקיטסַאה ַא .סערַאמכ יו
 ןבָאה ןּפורט ערעייז .ןעמוקעג זיא סױטשנעמַאזוצ רעד ןוא סערעירַאב-ץוש
 ןעוועג ןענעז ייז .ףיש רעזנוא ןופ סערעירַאב יד וצ ןרעטעלק ןעמונעג קנילפ

 ענרעזיא .ּפעק יד ףיא ןעמלעה ענעלָאטש .סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ טנפָאװַאב
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 -עג ןוא סנקעטש עטלגענַאב טימ ןסקיב .סנגיובנלע יד רעביא זיב סעקשטנעה
 ,ןטייז יד ייב ןלָאטסיּפ ערעווש ענעדָאל

 ,סנקעטש עטלגענַאב יד ןצונ ןעמונעג ייז ןבָאה ןרעטעלקפיורַא םייב דלַאב
 יד טימ ןוא סנקעטש ערעייז טימ טּפַאלקעג ןבָאה ןּפורגידנַאטשרעדיװ יד

 -געלגנע לייט ַא ,רעגנירדניירַא יד ןזָאלפױרַא קידנלעוו טשינ ,ןרער ענרעזייא
 ,רעסַאװ ןיא ןלַאפעג ןענעז לייט ַא .סערעירַאב יד ןעגנורּפשעגרעבירַא ןענעז רעד
 ןסָאשעגסױא רעדנעלגנע יד ןבָאה סָאד .ײרעלַאנק ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע
 | ,טפול רעד ןיא

 ןומה ןיא טסיש ןעמ זַא ,קערש סיוא ןטָארטעגּפָא ןענעז רעקידייטרַאפ יד
 ,ּפעק ענעגָאלשעצ .תונמחר ןָא רעּפַאכרַאפ יד ןגָאלש ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןירַא
 -ןקנַארק עטלמוטעצ יד .ןטייז עדייב ןופ ןעזעג ךיז ןבָאה רעמינּפ עטקיטולברַאפ
 -ָאלשעצ ַא ָאד ,רעדנעלגנע ןטעדנואוורַאפ ַא ָאד ןטלַאהעגרעטנוא ןבָאה רעטסעווש
 ,קינילק רעד וצ טריפעג ייז טָאה ןעמ .רעקידייטרַאפ םענעג

 ןופ ןעיירעשטיווק ,תולוק עטשלחרַאפ ןגָארטעג ךיז ןבָאה טפול רעד ןיא
 | .ןעיורפ

 -עגנָא ןבָאה ,ןעיצרַאפ ךיז טעװ ףמַאק רעד זַא ,עטגרָאזַאב ,רעדנעלגנע יד
 .סעבמָאביזַאג עטשרע יד ןפרַאװ ןביוה

 .לּפענ ַא ןיא ץלַא טליהעגנייא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןקלָאװ רעסייוו ַא
 ןגיוא ןוא ,ןסייב ןעמונעג טָאה טיוה יד .ןקיטש ןעמונעג ךיז ןבָאה סמעטָא
 -זַאג יד ןיא טנָאמרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ .טפַארק-עז יד ןריולרַאפ ןבָאה
 ,רעפייא רעמ טימ אנוש םעד ןגָאלש ןעמונעג ןבָאה ,ןלױּפ ןופ ןרעמַאק

 :ןעיירשעג טרעהרעד ךיז ןבָאה סע
 !רעמ טשינ עז'כ יוא --
 ! דנילב ןרעוו רימ ---
 !ןגיוא יד טשינ טבייר ---
 ! ךעלכיט עסַאנ ֹוצ טגייל ---
 !טפול רעד ףיוא סױרַא --
 ! סױרַא עלַא --
 ןוא ןעיורפ ףױרַא ןגָארט ןעמונעג ךיז ןבָאה ןקָאטש עטשרעטנוא יד ןופ

 וצ טרַאּפשעג ךיז ןבָאה עלַא .ןגיוא יד רעביא רעכוטנַאה עסַאנ טימ רעדניק
 -ייטרַאפ ַא זיא טרָאד ןוא ָאד .רעקנילפ סיוא ןּפעװ סעבמָאב יד ואוו ,טפול רעד
 ,ןײרַא םינּפ סרעדנעלגנע ןַא ןיא עבמָאביזַאג ַא ןפרַאװ וצ קירוצ ןעגנולעג רעקיד
 ,קיטכעמנָא ןרָאװעג זיא רע .טנעה ןייק ןביוהעג טשינ רעמ טָאה רעדנעלגנע רענעי
 .ןברק ןייז יו טקנוּפ

 ןענואוועג זייווקיצנייא ןבָאה ,עייר ךָאנ עייר קידנעמוקנָא ,רעדנעלגנע יד
 -עגנָא ןוא רעכעד יד ףיוא ןטקנוּפ טּפַאכרַאפ ןבָאה ייז .קעד ןפיוא עירָאטירעט
 -עג טלעטשעצ ןענעז ןטָאימעלוּפ יד ,ןטָאימעלוּפ עניילק ןעגנערבפיורַא ןביוה
 רעד ףיוא ,קירב סנַאטיּפַאק ןופ ךַאד ןפיוא :סעיציזָאּפ עשיגעטַארטס ףיוא ןרָאװ
 ,עדַאנעמָארּפ

 טקרַאטשרַאפ רעפמעק יד ןבָאה ,רעדנעלגנע עקידנעמוקנָא יד ןופ קילבנָא ןיא
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 ןקיטסעפַאב וצ ךיז אנוש םעד ןעגנולעג זיא סע רעמ סָאװ ,דנַאטשרעדיװ רעייז
 רעדעי .טפמעקעג רעקידייטרַאפ יד ןבָאה רעפייא רעמ טימ ץלַא ,קעד ןפיוא
 ,ּפַאלק-רעמַאה ַא יוװ ןלַאפעג זיא טסיופ ַא ןופ סיוטש

 ערעייז טקיטסעפַאב ןבָאה רעדנעלגנע יד .ןסקַאװעג זיא רעדליּפעג רעד
 -ליה יד ןרעטעמשעצ ןעמונעג סעבלָאק-ןסקיב יד טימ ןוא סעיציזָאּפ עטּפַאכרַאפ
 םוצ זיב ןגיטשעג ןענעז רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ ןדלַאװג יד .רעכעד ענרעצ
 ןגיטשעגרעבירַא ןבָאה ןטייז עלַא ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןלעפַאב יד .,למיה

 : ןדלַאװג יד

 !ןַאּפש ןייק ןעניוועג טשינ ייז טזָאל ---
 ! קירוצ ייז טסיוטש --
 ! רעפיירגנָא יד ןענעז ייז ,טשינ טסעגרַאפ ---
 ! ןטנוא ּפָארַא רעדניק ןוא ןעיורפ עלַא --
 !םיליּפעמ ,ףיש יד טקידייטרַאפ ---

 ! אנוש םעד טגָאלש ---
 ! סיורָאפ ,ןזָארטַאמ ---
 !לארשי תורח רַאפ ---
 ! ץרא ןיא ןדנַאל ןלעװ רימ ---

 עטשרעביוא יד טצישעג רעלדנעטשרעדיוו יד ןבָאה רעיומ רענרעזייא ןַא יו
 "ייטרַאפ ,דָארגנילַאטס ןופ ןענַארעטעװ ייז ןופ לייט --- רעפמעק יד .,סעניבַאק
 רעבייל ערעייז טימ ןבָאה -- סָאטעג יד ןופ רעלדנעטשפיוא ,עװקסָאמ ןופ רעקיד
 טרַאּפשרַאפ זיא סע .ןקָאטש עטשרעטנוא יד וצ ןעגנַאגּפָארַא יד טלעטשרַאפ
 ,גנולײטּפָא-רָאטָאמ רעד וצ ןוא קירב סנַאטיּפַאק םוצ גנַאגוצ רעד ןרָאװעג

 יו ,קעד ןפיוא לקניוו ןדעי רַאפ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה רעלדנעטשרעדיוו יד

 סָאד רָאנ ,םיטילּפ ןופ טלעצעג עקידנעמיווש ַא ,ףיש ַא ןעוועג טשינ טלָאװ סָאד

 ךיז ןבָאה רעפייא ַאזַא טימ .דנַאל ןופ ןגערב עקידנציש יד ןעוועג ןיוש ןטלָאװ
 רעקידייטרַאפ יד ,הדסמ ןופ םירובג יד ,תפדוי ןופ רעטכעוו יד ןגָאלש טזומעג
 ,רתיב ןופ

 רעשידנעלריא רעד רעטציהעצ ַא ןפָאלעגנָא זיא קעד ןטשרעטנוא םעד ןופ
 זיא רע .ןושמש יו קרַאטש ןוא םודא יװ טיור ןעוועג זיא רע .קעמ זָארטַאמ
 -עגרעטנוא טנעה עזיולב יד טימ ןוא עדַאנעמָארּפ רעד ףיוא ןעגנורּפשעגפורַא
 .טָאימעלוּפ רעניילק ַא ןענַאטשעג זיא סע רעכלעוו ףיוא ץענ-טָארד ַא ןביוה

 טָאימעלוּפ םעד ןײרַא םי ןיא טרעדיײלשעגנײרַא רע טָאה קילבנגיוא ןייא ןיא
 .רעסיש ןשילגנע ןייז טימ

 -עגנָא ,רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא ןופ טצישעג ןרָאװעג זיא קירב סנַאטיּפַאק םעד
 ."קויד, ןפורעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,קַאלָאּפ םעד זָארטַאמ םעד ןופ טריפ

 יד ןופ ּפעק-ןעמלעה יד רעביא טּפַאלקעג טערב ַא טימ טָאה "קויד, רעד

 ןוא לַאמכ רעטייווצ ַא ,לַאמכ ןייא ,רעפיירגנָא יד קידנזָאלוצ טשינ ,רעדנעלגנע
 םיא ןבָאה טרָאד .סערעירַאב יד וצ ןרָאװעג טּפוטשעגוצ זיא רעפיירגנָא רעדעי
 ןיא ןסױטשעגנײרַא הזגור טימ םיא ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןעמונעגרעביא
 .ןיירַא רעסַאװ
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 רעד ןעוו ןוא .סעבמָאבדזַאג ןלַאּפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןטייז ענעדישרַאפ ןופ
 -תוכמ טלָאצעגּפָא םיא רע טָאה רעפרַאװ-עבמָאב ַאזַא טּפַאכעג טָאה "קויד;
 ייז ,עטרישזַאדנַאברַאפ ,ענעגָאלשעצ ,ןזָארטַאמ ןפלָאהעגוצ םיא ןבָאה סע .חצר
 ; ןגירשעג ןבָאה

 ! קויד ,ןיירַא םיא ןיא גייל --

 !שַאלוג ןשירַאגנוא ןַא םיא ןופ ךַאמ --
 ! רזממ םעד ,םיא ביג ,דרַאטסָאמ טימ --
 !?ימייל , ןקיזיול םעד גָאלש --

 !טַאריּפ םעד גָאלש --
 !ןפיש-םיטילּפ ןלַאפַאב וצ יו ןסיוו ייז ןלָאז ---
 רעשידנעלריא רעד ןעמוקעגנָא זיא סע .עקינייז סָאד ןָאטעג טָאה "קויד; רעד

 עשידיא ןרער ןוא סנקעטש עיינ רעקידייטרַאפ יד טלייטעג ןוא קעמ זָארטַאמ
 ,ןטייז עדייב ןופ עטעדנואוורַאפ יד טרישזַאדנַאב ןבָאה רעטסעװש-ןקנַארק

 טכוזעג ןבָאה ייז .עדַאנָאנַאק ַא רעטנוא יװ ןפָאלעג ןענעז רעדנעלגנע יד
 -נָאלּפעג ךיז ןוא גנולײטּפָא-רָאטָאמ רעד וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ּפערט-רעטייל יד
 עלַא ןופ ןלַאפ ןעמונעג ןבָאה םיצולּפ ,ןטָארד עקיכעטש טימ לגייב ןשיװצ טרעט
 טלקיוועגנייא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןקלָאװ רעטכידעג ַא .סעבמָאביזַאג ןטייז
 עטלמוטעצ ןענעז רעקידייטרַאּפ יד .רעלדנעטשרעדיוו יד ,סנעמיוק יד ,קירב יד
 ץוש טכוזעג ןוא ןגיוא עקידנענערב יד ןבירעג ךיז ,ןטייז עלַא ןיא ןפָאלעג
 ,ןזַאג יד ןופ

 ,רעכוטנַאה ןוא רעסַאװ סרעמע טימ טלייאעג ןבָאה רעטסעווש-ןקנַארק יד
 ןבָאה ןרישזַאסַאּפ טרעדנוה-ןצפופ יד ןוא ןעגנַאגעצ ךיז זיא ןקלָאװ רעד ןעוו

 ,ןכָארבעג ןעוועג דנַאטשרעדיװ רעד זיא -- ךיז וצ ןעמוק ןביױהעגנָא
 רעדנעלגנע .ןרעסַאװ עלעירָאטירעט יד רעסיוא ןעוועג ךָאנ זיא ףיש יד

 סנַאטיּפַאק םעד .קעד ןטייז עדייב ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז רעוועג טימ
 ןרעציפָא רָאּפ ַא .טּפַאכרַאפ ןעוועג זיא עדַאנעמָארּפ יד .טצעזַאב ןעוועג זיא קירב
 רעד וצ גנַאגנײרַא םעד טכוזעג ,ןרישזַאסַאּפ עטגיזַאב יד ןשיװצ קידנפיול ,ןבָאה
 .ןעניפעג טנעקעג טשינ ןוא גנולײטּפָא-ןרָאטָאמ

 עגנוי ַא ןעגנַאפעג ןעוועג זיא םיליּפעמ טרעדנוה-ןצפופ יד טימ ףיש יד
 -ןגמ םענעסירעגּפָארַא-בלַאה ַא טימ ,"עצינריעצה-רמושה, ַא ,רעטסעוװשיןקנַארק
 טרַאּפשרַאפ ןעוועג זיא טָארט רעדעי שטָאכ ,קעד ןרעביא ןפָאלעגמורַא זיא ,דוד
 ןכַאװ עלַא ךרוד ןסירעגכרוד ךיז טָאה יז .רעדנעלגנע ןטנּפָאװַאב-רעווש ַא ןופ
 -רעוו עשילגנע עטלייצעג יד ןײרַא םינּפ ןיא רעדנעלגנע ןדעי ןגירשעגניירַא ןוא
 :טנעקעג טָאה יז סָאװ ,רעט

 ,טנייפ ךייא בָאה ךיא ! טנייפ ךייא בָאה ךיא --

 סָאװ ,ןּפורט:ךַאװ יד .גיז ןשילגנע ןכָאנ ןטונימ עטשרע יד ןעוועג ןענעז סע
 האנש ןענידרַאפ ייז יצ ,גנוטכַארַאפ ןענידרַאפ ייז יצ ןעוועג רעכיז טשינ ןענעז
 טלעטשעגנָא ןטלַאהעג רעטייוו ןוא ןגיוושעג ןבָאה ,לארשי תב רעגנוי רעד-טָא ןופ
 לייט ַא .ןרישזַאסַאּפ ענעגנַאפעג יד ןגעקטנַא ןרעװלָאװער ענעדָאלעג ערעייז
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 ןעמ יװ ,טלכיימשעג ןבָאה ערעדנַא .סורדרַאפ טימ לדיימ סָאד טקוקעגנָא ןבָאה

 ,דניק ַא ןופ המכח רעד רעביא טלכיימש
 "רעד ,רעטעבישעצ ַא ,רעלדנעטשרעדיוו עטעדנואוורַאפ יד ןופ רענייא

 ףיוא ןשזַאדנַאב ןייק ןגיילוצ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעטציווש
 רעד וצ גנַאגנײרַא םעד רעביאנגעק ןענַאטשעג זיא ,ןרעטש ןטקיטולברַאפ ןייז
 דנַאטשרעדיװ רעד ןעוו ,עגר רעד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג רע זיא טרָאד .,קינילק
 ,רעדנעלגנע םעד ןופ ןרָאװעג טיהעג רע זיא טרָאד ןוא ןרָאװעג ןכָארבעג זיא
 .ךיוב ןייז וצ טקערטשעגסיוא רעװלָאװער ןייז ןטלַאהעג טָאה סָאװ

 ןופ רער יד ןעזעג טשינ טָאה רעלדנעטשרעדיו רעטעדנואוורַאפ רעד

 םירוסי ןופ טמירקרַאפ ןעוועג זיא םינּפ ןייז .רַאפעג יד ןעזעג טשינ ,רעװלָאװער

 : רעטכעוו ןייז וצ ןעיירש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא
 ? םייה ַא טסָאה וד ,רימ גָאז ? םייה ַא טסָאה וד --
 םעד טקורעג רעטנענ ןוא טרעפטנעעג טשינ טָאה רעדנעלגנע רעזייב רעד

 : טמערַאילעג טָאה ןַאמרעגנוי רעד .םענעגנַאפעג ןייז וצ רעװלָאװער
 ? םייה ַא טסָאה וד ,רימ גָאז ? םייה ַא טסָאה וד ---
 קלָאפ ןיימ ןעק סָאװרַאפ ? םייה ןייק ןבָאה טשינ ךיא רָאט סָאװרַאפ ָאט ---

 ? םייה ןייק ןבָאה טשינ
 טשינ ןדנעטשמוא ענעי רעטנוא טָאה סָאװ ,עגַארפ עכעלשטנעמ עכַאפנייא יד

 רעּפמעט רעד .ןגָארקעג ָאי רעפטנע ןַא טָאה ,רעפטנע ןייק ןגירק טפרַאדעג

 טימ ךָאנרעד ןוא רעגערפ םעד טקוקעגנָא עלייו ַא טָאה רעטכעוו רעשילגנע

 : ןָאטעג גָאז ַא החיצר
 .יידרע רעד רעטנוא סופ ףניפ !םייה ַא ָאי טסנידרַאפ וד --

 .רעדנעלגנע רעטנּפָאװַאב רעטייווצ ַא ןענַאטשעג זיא םיא ןופ טייוו טשינ

 טלָאװעג טָאה סָאװ ,רישזַאסַאּפ םענעגנַאפעג ןרעדנַא ןַא ןיא טדערעגנײרַא טָאה רע

 -מוא טימ ףיש ַא ןּפַאכרַאפ ןופ גנוקיטכערַאב עשילַארָאמ יד זיא סָאװ ,ןסיוו

 ,םיטילּפ עכעלקילג
 שטנעמ ַא ,רעקיבעגכָאנ ַא ,טײקּפמעט ןופ טייוו ןעוועג זיא רעדנעלגנע רעד

 : רעסעומשטימ ןייז וצ טדערעג טָאה רע .ךייוו םינּפ ןייז .ןסימָארּפמָאק ןופ
 וד רעבָא ,דיא ַא טסיב וד .שטנעמ רעלערוטלוק ַא טסיב וד עז ךיא --

 עשידיא ַא וצ ןזָאלרעד לָאז יז ביוא ,דנַאלגנע ןופ עיציזָאּפ יד ןייטשרַאפ טזומ

 ,לארשי-ץרא
 ,טנָאמעג דיא רעד טָאה -- ?עיצַארַאלקעדירופלַאב יד ןוא ---

 ...קירוצ רָאי קיסיירד טימ ןרָאװעג ןבעגעג זיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ---

 ...סעיצַאקילּפמָאק עשיטילָאּפ ָאד ןענעז טנייה
 ןוא ןרעציפָא עשילגנע עכעלטע ןפָאלעגמורַא ןענעז ןרישזַאסַאּפ יד ןשיווצ

 : טגערפעג ךיז קידנטעב טעמכ
 יד וצ גנַאגנײרַא םעד ריא טסייוו ? גנולײטּפָא-ןרָאטָאמ יד זיא ואוו --

 ? ןרָאטָאמ
 יז ,ףיש יד ןעגנַאפעג ןבָאה טָאלּפ *טעטסעיַאמ ןייז, ןופ ןשטנעמ-םי יד

 ןטפירשפיוא יד לייוו ,גנולײטּפָא-ןרָאטָאמ יד ןצעזַאב טנעקעג טשינ רעבָא ןבָאה
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 "ישזניא ערעזנוא ,ןזָארטַאמ ערעזנוא .עשירעריפרַאפ ןעוועג ןענעז ןריט יד ףיוא

 טרָאד ןוא ןענישַאמ יד ןשיווצ קינייוועניא טרעמעהרַאפ טַאהעג ךיז ןבָאה ןרענ

 יד ,ןרָאװעג טלּפירקרַאפ ןענעז ןרָאטָאמ יד .טעברַא-סגנורעטשעצ רעייז ןָאטעג

 ןרָאװעג טקידעשַאב ןענעז ןעלסעק-ץייה יד .,ןרָאװעג טקַאהעצ ןענעז ןענישַאמ

 -רעזער-רעסַאו םעד .,ןטינשעגרעביא טכיל עשירטקעלע סָאד ןעמ טָאה םעדכָאנ

 ןוא המקנ סָאמ עטסערג יד ןעוועג זיא ןברוח םעד ןיא .טסעטכינרַאפ רַאואוו

 .עיצקַאפסיטַאס
 טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא לָאז ףיש-ןרישזַאסַאּפ עטעטכירעגנייא ןייק טשינ

 .רעסַאװ ןוא טכיל ןָא ףיש ַא .ןבעל ןופ םעטָא ןָא ףיש ַא רָאנ ,סרעּפַאכרַאפ יד ןופ

 .גרַאוװפורב ןופ עיצקעלָאק ַא ,ףיש עטיוס ַא

 ("ןעמי ןטלַאּפש ןדיי עלַאגעלמוא,)

 יקסניּפ דוד

 !רוכזי

 "ַאמורטש , ףיש רעד ףיוא ןדיא ענעמוקעגמוא יד ןופ טייצרָאי םעד וצ

 קיצפופ ןוא טרעדנוה ןביז יד ןעקנעדעג לארשי קלָאפ סָאד לָאז !רוכזי

 "ןדיא ןקיטשרודטולב ןופ תונברק עכעלקילגמוא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ
 | ,םי ןטייזַאב סענימ עכעלטיוט טימ ַא ןיא ענערָאװעג ןעקנורטרעד ,סָאה

 "עג ,תוירזכא רעכעלשטנעממוא ךרוד ןעמייה ערעייז ןופ ענעבירטעגסױרַא
 ןבָאה ,םירוסי עקידנסיימש תורוש ןשיװצ .,ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא ןייּפ ךרוד טגָאי
 ןרָאװעג ןכָארּפשרַאפ זנוא זיא סָאװ ,דנַאל םוצ ןעװעטַאררעד טלָאװעג ךיז ייז

 -רַאפ ,דנַאל םעד ייז רַאפ ןסָאלשרַאפ טָאה תועשר עקיצרַאהטרַאה רעבָא

 קירוצ ייז ןבירטעג ןוא גנוטער רעטכוזעג רעד וצ געוו םעד ייז רַאפ טרַאּפש
 ,טיוט ןרעכיז רעייז וצ םי ןופ ןרַאפעג יד ףיוא

 ןעמענ ערעייז .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,תושפנ קיצפופ ןוא טרעדנוה ןביז
 דנוב םעד ןיא ןדנוברַאפ ןביילב טעװ קנעדנָא רעייז רעבָא ,טנַאקַאבמוא ןענעז
 עקילייה ערעזנוא עלַא ןופ קנעדנָא םעד טימ ןעמַאזוצ ןבעל-סקלָאפ רעזנוא טימ
 ןשידיא ןטקייװעגכרוד טולב טימ םעד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ,ענייר ןוא

 ,געוו-רעריטרַאמ
 ןזָאלרעד טשינ ייז טָאה סָאװ ,טנַאה יד ןעקנעדעג לארשי קלָאפ סָאד לָאז

 ,דנַאל רעייז ןופ ןגערב יד וצ
 רעזנוא לָאז ןפָאלשניא טשינ ןוא רעיורט רעזנוא לָאז ןסַאלברַאפ טשינ

 לארשי דנַאל רעזנוא ןוא ןרעו טרעטייוורעד טעװ טנַאה-ןוילת יד זיב ,טסעטָארּפ
 טזיילעגסיוא ןַא .רעכוזמייה ןוא רעלגָאװ ערעזנוא עלַא רַאפ ןרעו טנפעעג טעװ
 ,קלָאפ טזיילעגסיוא ןַא רַאפ דנַאל

 (1947 ,ץרעמ 1 ,ןזלעב ןגרעב ,"עמיטש רעזנוא,)
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 '1947 עּפָאריײא תאיצי , ףיש-הנגה יד

 ךעלרעדרעמ זיא ,םיטילּפ 1554 טימ *1947 עּפָארײא תאיצי,; ףיש-הנגה יד

 ןעשעג .רעציירק ןייא ןוא רערעטשעצ עשיטירב סקעז ךרוד ןרָאװעג ןלַאפַאב
 ןבָאה רענעמלעטנעשזד עשילגנע יד .גערבילארשי:ץרא ןופ ליימ 17 סע זיא
 ךיז ייז ןבָאה רעייפ ןוא סעבמָאב-ןרערט טימ ,ןטַאריּפ-"םי יװ ןטלַאהרַאפ ךיז
 ,ףיש יד ןצעזַאב וצ טימַאב

 -נעגנַאפעג ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז ןזָארטַאמ עשילגנע 16 עטשרע יד
 תאיצי , ףיש רעד וצ געוו ַא ךיז ןצעזוצכרוד ןעגנולעג זיא ייז יו םעדכָאנ ,טפַאש
 ערעדנַא ןעמענוצנָא ןסָאלשַאב ןפיש-סגירק 7 יד ןבָאה ןַאד ,21947 עּפָאריײא
 "רַאפ ןוא טרעכעלעצ ריא ןבָאה ייז ,ףיש רעקינָאט-4500 רעד ןגעק ןעלטימסָאמ
 טזומעג ןבָאה םיליּפעמ יד .ןעקניז ןביױהעגנָא טָאה ףיש יד .,רעסַאװ טימ ןסָאג
 .ןבעגרעטנוא ךיז

 רעשיטַאריּפ רעד ןופ טַאטלוזער רעד זיא עטעדנואוורַאפ 62 ןוא עטיוט ריפ
 עטיוט יד ןשיװצ .טעטסעיַאמ רעכעלגינעק ןייז ןופ ןפיש-סגירק 7 ןופ עיצקַא
 : ךיז ןעניפעג

 ,טלַא רָאי 15 -- שטיװָאבוקַאי יבצ ,טלַא רָאי 23 --- ןייטשנרעב םַאיליװ
 ,טלַא רָאי 23 --- שטיוװָאמַארבַא ַאילָאּפ ,טלַא רָאי 23 -- ןייטשמוב יכדרמ

 ןיא ןעמוקעגנָא ףיש עקיקָאטש-יירד יד זיא ,גָאטימכָאנ 4 ,ילוי ןט-18 םעד
 ףיוא .רענעפ עיולב-סייוו ייווצ טרעטַאלפעג ןבָאה ףיש ןטייז עדייב ןופ .הפיח
 ,21947 עּפָארײא תאיצי ףיש הנגה; :ןבירשעגנָא ןעוועג זיא לװָאט ןצרַאוװש ַא
 ?םיאנושש ענייד רימ ןענעז יצ ,דנַאלגנע :טנַארָאּפסנַארט רעסיורג ַא ייברעד

 -ַאלסָאגי רעד ןוא עיסימָאק-סגנושרָאפסױא ןע"וי רעד ןופ רעציזרָאפ רעד
 םוצ העש ןבלַאהרעדנָא ןופ ךשמ ןיא טקוקעגוצ ךיז ןבָאה טַאגעלעד רעשיוו

 ,שוריג-םיטילפ

 טרימַאלקָארּפ שוריג םיליּפעמ ןטימ תוכייש ןיא טָאה ימואלה דעו רעד
 יד .גָאטימכָאנ 7 זיב 4 ןופ קײרטש:טסעטָארּפ ַא ,ילוי ןט-20 םעד ,קיטנוז

 רעטרע-סגנולייוורַאפ עלַא .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןענעז עיצַאקינומָאק ןוא טעברַא
 .ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז

 רענַאקירעמַא ןופ דילגטימ ַא ,רעכעלטסייג רענַאקירעמַא ןַא ,לעוַארג ףנַאטס
 רעד ףיוא געוו םעד טכַאמעגכרוד טָאה ,לארשי-ץרא רַאפ טעטימָאק ןכעלטסירק
 רעד רַאפ לעיציּפָאמוא ןטָארטעגפיוא זיא רע .םיליּפעמ עלַא טימ ןעמַאזוצ ףיש
 :טרעלקרעד טָאה ןוא עיסימָאק-סגנושרָאפסױא

 טנעצָארּפ 80 זַא ,סייוו'כ ,םיטילּפ עשידיא ןשיווצ ךיז ךיא ןיפעג םישדח 7
 טלדנַאהַאב זנוא ןבָאה רעדנעלגנע יד ,לארשייץרא ןייק ןרָאפ ןליוו ייז ןופ

 רימ זַא ,טסואוועג ךָאד ןבָאה ייז .ןיזמוא ןַא ןעוועג זיא לַאפנָא רעייז ,לַאטורב
 ףיוא רעייפ ַא ןענעפע טפרַאדעג ייז ןבָאה סָאװ ךָאנ !לארשייץרא ןייק ןרָאפ
 | ?ןגערב יד רַאפ ליימ 17 זנוא
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 טרילָאקָאטָארֿפ ןרָאװעג זיא ןכעלטסייג רענַאקירעמַא ןופ ןגָאז-תודע סָאד

 ןע-וי רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג םוצ טקישעגרעביא ןוא
 ןבלַאה ַא טימ ריפ יד ןופ גנולדנַאהַאב רעד ףיוא הבושת סלַא טָאה הנגה יד

 ,למרכ גרַאב ןפיוא עיצנַאטס:רַאדַאר עשילגנע יד ןסירעגפיוא ,םיטילּפ טנזיוט

 :ןבָאה ןעוועג דיּפסמ .תונברק יד ןופ היול יד ןעמוקעגרָאפ זיא הפיח ןיא
 תעשב .,עקירעמַא ןופ ןײטשדלָאג לארשי .רד ןוא יקסווָאבַארג ,ןָאסריאמ עדלָאג

 טולב ענעסָאגרַאפ סָאד , :ןטנַארָאּפסנַארט ןרָאװעג ןגָארטעג ןענעז היול רעד

 ,/!ןקערש טשינ זנוא ןלעװ תונברק, ,"םישזער ןשילגנע ןופ ּפָאק ןפיוא טלַאפ

 7 הלּפעה יד ןלעטשּפָא טשינ טעוװ חוכ ןייק,

 יד ןעגניווצ טשינ גנוריגער עשיזיוצנַארּפ יד טעװ ,ךיז ןסיוורעד רימ יו
 -נַארפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טעוװ לעמולב ײרדנַא ,ןפיש יד ןזָאלרַאפ וצ םיליּפעמ
 ןוא שידיא ,שיאערבעה ףיוא םיליּפעמ יד רַאפ ןזעלרעביא גנוריגער רעשיזיוצ
 : סולשַאב ןקידנגלָאפ שיזיוצנַארפ

 םיליּפעמ יד ןייז וצ עידומ קיטיונ רַאפ טלַאה גנוריגער עשיזיוצנַארפ יד;
 רעד ףיוא ןײגוצּפָארַא ןעגניווצ טשינ ייז טעװ יז זַא (1 :"עּפָארײא תאיצי , ןופ
 ןלעװ עכלעוו ,יד רַאפ ןריט יד ןכַאמוצוצ העדב טשינ טָאה יז זַא (2 ,השבי

 ,?ןײגרעטנורַא קיליוויירפ
 (1947 טסוגיוא 5 ,שזדָאל ,"גנואיירפַאב;)

 "סודָאזקע, ןופ געווירעריטרַאמ רעד
 םיליּפעמ יד יבגל ריקליוו רעטרעהרעדמוא

 :(לעיצעּפס) רעבמעטּפעס 9 ,גרובמַאה

 םיליּפעמ יד טצעזעגסױרַא חוכ ןלַאטורב טימ רעדנעלגנע יד ןבָאה טנייה
 ןעמוקעג זיא רעדנעלגנע יד ןוא םיליּפעמ יד ןשיווצ ,ןפיש ייווצ ערעדנַא יד ןופ
 ןדעי ףיוא .גָאט ןצנַאג ַא טרעיודעג ןבָאה עכלעוו ,ןסױטשנעמַאזוצ ערעווש וצ
 ךיז ןבָאה ,טייל עטלַא ןוא רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ ןופ דישרעטנוא ןָא ,ליּפעמ
 ינגָאלש ,סנקעטש-ימוג טימ עטנּפָאװַאב ,רענלעז עשילגנע רעקילדנעצ ןפרָאװעג
 ךיוא .םיליּפעמ עטעדנואוורַאפ 60 ןַארַאפ ןענעז'ס .קידתונמחרבמוא ןעמעלַא קיד

 טריטסערַא ןענעז ןדיא 19 .עטעדנואוורַאפ ָאד ןענעז רענלעז עשילגנע יד ןשיווצ
 ןביג ,דנזעװנָא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןטסילַאנרושז עשידנעלסיוא יד .ןרָאװעג
 יד יו ,טעטילַאטורב עבלעז יד ןיװעגסױרַא ןבָאה רעדנעלגנע יד זַא ,רעביא
 ןקַאלָאּפ ,רעניווטיל עשיטסישַאפ טַאהעג ייז ןבָאה ףליה וצ .טײלדָאּפַאטסעג

 ,ןשטייד ןוא

 ןפיוא זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד גרובמַאה ןופ ןעגנודלעמ טיול .ר .פ ,ןעכנימ
 ןייק ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עטלַא ןעוועג ןענעז "רוגיוו ןַאעקָא; ףיש
 .ןעוועג טשינ ללכב ןענעז םיצולח

 ,דנַאטשרעדיװ ןטלפייווצרַאפ ַא טלעטשעג ןדנַאלסיוא םייב ןבָאה םיליּפעמ יד
 עלַא ,םיליּפעמ עטעדנואװורַאפ ליפ ןַארַאפ זיא סע .העש 6 טרעיודעג טָאה סָאװ

 ששיטירב יד זַא ,קינייא ןענעז ,ענעצס יד ןעוועגייב ןענעז סָאװ ,ןטסילַאנרושז
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 עיצקַא רעד ןופ טײקמַאזיורג יד .םַאזיורג טרעהרעדמוא ןעוועג זיא גנולדנַאה
 ,טשלחעג ןבָאה ןטסילַאנרושז 2 זַא ,טקריוװעג קרַאטש ױזַא טָאה

 ייברעד קידנבױהסױרַא ,ןפילטנַא וצ טוואורּפעג םיליּפעמ יד ןבָאה גוצ ןופ

 ןוא גוצ םעד טלעטשענּפָא ןבָאה ןּפורט עשיטירב יד .רעטסנעפ ןוא ןריט יד
 -נָאק ןיא טכַארבעג ןעמ טָאה םיליּפעמ עלַא .סָאטױא טימ לייט ַא טריפעגּפָא

 .ףרָאדנעסַאּפ רעגַאל-עיצַארטנעצ
 ,ןשטייד ןופ ךעלכעזטּפױה טײטשַאב לַאנָאסרעּפ-רעגַאל רעד

 רעד "סּפירטס דנע טסרַאטס; ןוא אנעד ןופ ןטכירַאב טול .ר .פ ,ןעכנימ
 { סקידנגלָאפ ךיז רימ ןסיוו

 ףיש-םיליּפעמ עטשרע יד גרובמאה ןיא ןעמוקעגנָא זיא גָאטימכָאנ קיטנוז
 ןדלָאמעג ןוא ףיש רעד ףיוא ףױרַא ןענעז עטמַאַאב עשיטירב ."רוגיוו ןַאעקָא;
 ןבָאה םיליּפעמ יד .ףיש יד ןזָאלרַאפ ירפ 7 קיטנָאמ ןזומ ןלעװ ןדיא יד זַא
 רעיטשרָאפ יד טימ ץנערעפנָאק ַא טרעדָאפעג ןוא טרעהעגסיוא קידנגייוװש
 ,קיירטשי-רעגנוה ַא ןבױהעגנָא ןוא רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ

 רעד וצ ןרעטנענרעד וצ ךיז ןעגנולעג זיא ,טס ,טס ןופ טנעדנָאּפסערָאק ַא
 ,ףיש ןופ ןײגּפָארַא קיליוויירפ ייז ןלעוו יצ ,םיליּפעמ יד ייב ןגערפ ןוא ףיש
 .רעפטנע רעקימיטשנייא רעד ןעוועג זיא --- *ןיינ;

 ןגעק דנַאטשרעדיװ ןרַאפ זַא ,טנרָאװעג טָאה ףיש רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד
 ,ןשטייד יו ױזַא ןטּפשמ ייז ןעמ טעװ ,ןדנַאל

 יז סָאװ ,טסעטָארּפ ןכעלטפירש ַא טימ טרעפטנעעג ןבָאה םיליּפעמ יד

 -ּפָארַא ןעגניווצ ןגעק, קידנריטסעטָארּפ ,טנַאדנעמָאק םעד ןבעגעגרעביא ןבָאה
 סָאװ ,קלָאפ ןשיווצ ןוא דרע רעטּפַאזעגכרוד טולב שידיא טימ רעד ףיוא ןייגוצ
 ,?סמוירָאטַאמערק ןיא טנערברַאפ רעטסעװש ןוא רעדירב ערעזנוא טָאה

 ,ףיש רעד ףיוא ףױרַא רעטילימ עשיטירב סָאד זיא רעגייזַא 9:20 טקנוּפ
 .ןײגוצּפָארַא םיליּפעמ יד ןעגניווצ וצ ידכ

 ,דנַאטשרעדיװ ןטלפייווצרַאפ ַא טלעטשעג קידנעיירש ןבָאה עכעלקילגמוא יד

 .רעטנורַא ּפערט ןופ ןסיוטשעג ןדיא יד ןבָאה ןטַאדלָאס 6 זיב 4 ןופ ןּפורג
 ןטנַאיצילָאּפ-רעטילימ עשיטירב 50 ףױרַא ףיש רעד ףיוא ןענעז רעגיײזַא 0

 ןטנַאיצילָאּפ 8 .סעקסַאמיזַאג ןוא ךעלעקעטש-ימוג ,ןטעמלעה ענרעזייא טימ

 ,דלַאװעג טימ ףיש ןופ טּפעלשעג ייז ןבָאה רעדניק ךיוא .דיא ןייא טּפעלשעג ןבָאה
 דיא ַא ןעו ,ןטַאדלָאס יד ףיוא ןטסיופ עזיולב טימ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ןדיא יד
 ,סיפ יד רַאפ םיא קידנּפעלש ,ןטירב יד ןגעלפ ,דרע רעד ףיוא ןגיל ןיוש טגעלפ

 ןעגנוזעג םיליּפעמ יד ןבָאה עיצקַא רעסיורג רעד תעב .ףיש ןופ ןפרַאוװוּפָארַא
 ,געלשעג ןקידנרעיוד-טונימ ַא וצ ןעמוקעג זיא סע ."לארשי עמש, ןגירשעג ןוא

 ,סעּפמָאּפ--רעשעלרעייפ טצונַאב ןבָאה ןטירב יד

 ןיא ןדיא יד ןעמוק טפרַאדעג ןבָאה סע ןיהואוו ,ץינקוק עיצנַאטס יד
 ,טָארד-לכעטש טימ ןרָאװעג טמיױצעגמורַא

 יד טכַאװַאב גנערטש ןבָאה ןטַאדלָאס ןוא ןטנַאיצילָאּפ-רעטילימ עשיטירב
 ,רעגַאל םוצ עיצנַאטס-ןַאב רעד ןופ עקערטש עגנַאל-רעטעמ 0

 (1947 ,רעבמעטמפעס 12 ,ןעכנימ ,"גנואיירפַאב,)
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 רעשיטירב רעד ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ גנורעלקרעד
 עסערּפ רעד וצ דנַאלשטייד ןיא ענָאז

 ןפיש-טרָאּפסנַארט עשיטירב יירד יד טרעטנענרעד סָאװ ,העש רעדעי טימ
 ,גרובמַאה וצ ,י"א ןופ סעגערב יד ייב ענעגנַאפעג ,םיטילּפ עשידיא יד טימ
 רעצנַאג רעד ןיא ןדיא יד ייב גנוגערפיוא עכעלרעניא ןוא גנונַאּפש יד טסקַאװ
 יד ןטרַאװרעד רימ רעכלעוו טימ ,ָאד זנוא ייב סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא ,טלעוו
 .געט עקידנעמוק

 יד ןופ גנולעטש יד ןכַאמ וצ רָאלק זיא ףערטנעמַאזוצ ןקיטנייה ןופ ןיז רעד
 -לַארטנעצ ןשידיא ןופ לַאפ רעזנוא ןיא ,ןצנַאטסניא עשידיא עוויטַאטירָאטיױא
 רעזנוא רַאפ ןטלַאה רימ .דנַאלשטיײד ןיא ענָאז רעשיטירב רעד ןיא טעטימָאק
 .+ טייקכעלטנפע רעד וצ גנולעטש רעזנוא ןכַאמ וצ טנַאקַאב טכילפ

 םיטילּפ יד ןעגנערבוצקירוצ גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ טקַא םעד .1:
 ערעזנוא ןופ לייט רעטסערג רעד ןכלעוו ןיא דנַאל םעניא ,דנַאלשטייד ןיא דָארג
 סלַא רימ ןטכַארטַאב ,ץנעטסיזקע רעייז ןריולרַאפ ןבָאה רעטסעווש ןוא רעדירב
 טכיזניה רעד ןיא זיא דנַאלשטייד ןיא ןשטנעמ עשידיא יד ייב .ןכעלשטנעממוא
 .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא קלָאפ ןשידיא םייב יוװ גנוניימ ערעדנַא ןייק ָאטשינ
 ,סיוא ךיוא טקירד גנוניימ עבלעז יד זַא ,טסעפ רימ ןלעטש טייקנדירפוצ טימ

 ,טייקכעלטנפע עשידיא:טינ יד ,םַאנסיוא ןָא טעמכ
 יװ סעיצַאזינַאגרָא-ספליה עקיליוויירפ יד ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיא יד 2

 סעטירַאדילָאס ןוא טסעטָארּפ ןופ ןכייצ סלַא ןלעװ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד ךיוא
 ןיא גנודנַאל רעד ייב ןטָארטרַאפ ןייז טשינ *סודָאזקע; ןופ עלַאגעלמוא יד טימ
 .ןעמוקרָאפ ךעלקריוו טעװ ַאזַא ביוא ,גרובמַאה

 ןיא ןרעגַאל-סמַאנפיוא ייווצ יד ןענעז סעיצַאמרָאפניא ערעזנוא טיול 3
 -ךַאװ ,טָארד-לכעטש ןופ ןעמיוצ עכיוה) ןרעגַאל-ןגנַאפעג יו טנדרָאעגניא קעביל
 -ינַאס יד ךיוא יו ןעגנוטכירנייא ענײמעגלַא יד .(סנטסָאּפ עטנכָאװַאב ,סמערוט
 גנַאלקנייא ןיא .ָאטשינ ללכב ןענעז רעדָא עוויטימירּפ ןענעז ןעגנוגנידַאב ערַאט
 -ַאגרָא עשידיא עשידנעלסיוא עסיורג יד ןוא "ָאריא, רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןטימ
 -רָאג וויסַאּפ ןוא וויטקַא טייקיטעטספליה ןופ טיבעג ןפיוא רימ ןלעוװו סעיצַאזינ
 ןענעז רימ זַא ,קורדנייא םעד ןפַאש טנעקעג טלָאװ סָאװ ,ןעמענרעטנוא טשינ
 ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןופ גנולדנַאהַאב רעד טימ קידנעטשרַאפניײא
 .ןרעגַאל עיצַארטנעצנָאק ןופ ענעגנַאפעג יװ *סודָאזקע;

 ינעג ןופ גנודלעמ יד זַא ,ןלעטשטסעפ רימ ןזומ םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 זיא *טניָאשזד, רענַאקירעמַא ןופ ףליה רעטגָאזעגוצ רעד ןגעוו ףָאשיב רָאיַאמ
 .עקידתועט ַא

 ףליה עדעי ןטרַאװרעד זנוא ןופ ןענעק "סודָאזקע, ןופ םירבח ערעזנוא 4
 ידכב ,תוחוכ ערעזנוא ןיא טגיל סָאװ ,ןָאט ץלַא ןלעו רימ .גנוציטשרעטנוא ןוא

 רעבָא -- לרוג ןכעלקערש רעייז ןרעטכיילרעד וצ ןוא טיונ רעייז ןרעדניל וצ

 .ןעגנַאלרַאפ זנוא ןופ סָאד ןלעװ ןיילַא ייז ןעוו ,לַאפ םעד ןיא ךעלסילשסיוא רָאנ

 1947 ,רעבמעטּפעס ןט4 םעד ,גרובמַאה
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 ןַאמ צייוו םיי ח

 ןטפשמ טעו עטכישעג יד
 רעזנוא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה קילגמוא עסיורג סָאד יו םעדכָאנ

 י"א ןופ ןרעיוט יד ןסילש טשינ לָאז'מ ןטעבעג רימ ןבָאה ,עּפָאריײא ןיא קלָאפ
 ןעוועג זיא סָאד יצ ןטּפשמ טעװ עטכישעג יד .ךעלטשער עטעװעטַארעג יד רַאפ

 ןביירשרַאפ ךיוא יז טעוװ לייטרוא ריא ןיא ןוא גנורעדָאפ ענעבירטעגרעביא ןַא
 רעד ןיא לייוו ,גנורעדָאפ עטכערעג עקיזָאד יד זנוא ןגָאזּפָא ןופ ןטַאטלוזער יד

 גנוריגער עשיטירב יד טָאה ,ףרַאש ױזַא ןעוועג זיא עידעגַארט רעזנוא ןעוו טייצ

 -עביל עדעוװטעי קידנרירָאנגיא ,דנַאל רעזנוא ןופ ןרעיוט יד זנוא רַאפ ןסָאלשעג
 ןופ ןעגנוגנידַאב יד קזוח וצ קידנכַאמ ןוא דנַאל ןיא ךיז ייב גנוניימ עלַאר

 .לארשי-ץרא ןיא טכַאמ ריא ןופ עזַאב עשידירוי יד זיא סָאװ ,טַאדנַאמ
 טָאה סָאװ ,"ךוב:סייוק םעד ןגעוװ ןגָאז וצ סָאװ סעּפע ךָאנ בָאה ךיא ןוא

 ןוא עּפָארײא ןיא קילגמוא רעזנוא טרעסערגרַאפ סָאמ רעניילק ןייק ןיא טשינ

 ,לארשי-ץרא ןיא סָאַאכ ןקיטציא םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טקעריד זיא סָאװ
 ןלָאז סָאװ ןטנעמוקָאד קינייװ ןַארַאפ ןענעז טלעו רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 לָאּפ םעד ןגעוו ןדער טשינ ןעק ךיא .ןטַאטלוזער ערעגרע טכַאזרוארַאפ ןבָאה
 רעקידנגייצרעביא רעמ *ךוב-סייו; םענופ רעטקַארַאכ ןשילַארָאמ ןוא ןשיט
 רעד ןגעק ןעגנולדַאט ןוא ןפרואוורָאפ עקידרעירפ יד יװ לופסקורדסיוא ןוא

 ,גנוריגער רעקיטציא רעד ןופ ןרָאטסינימ יד דצמ קיטילָאּפ רעקיזָאד
 ןימ ןבָאה ,עּפָארײא ןיא טעוועשובעג טָאה הטיחש יד ןעוו ,גנַאל ןרָאי סקעז

 ןדיא ןעװעטַאר וצ ןטייקכעלגעמ יד ףיוא ןזיוועגנָא ןוא טנרָאװעג רעהפיוא ןָא
 עּפָארײא :חרזמ ןיא דנַאל ַא ךָאנ ןופ ייר יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ,לָאמ סעדעי
 ָאּפַאטסעג רעד ןופ טכַאמ רעד רעטנוא ןלַאפוצרעטנורַא ןענַאקלַאב יד ףיוא רעדָא

 ידכ ,םייה רעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ ןרעיוט יד ןענעפע לָאז'מ ןטעבעג רימ ןבָאה
 סעירָאטַאמערק יד ןופ ןעװעטַאר ןענעק ךיז ןלָאז עכעלטנגוי ןוא רעדניק ערעזנוא
 ,טגַאזטנַא קידנעטש רעבָא זנוא טָאה'מ .ןרעמַאקזַאג ןוא

 ןעוועג "ךוב-סייו, סָאד זיא ןשטנעמ עסיוועג ייב זַא ,ןעזעגסיוא טָאה'ס
 יד ןסילש סָאד זַא ,טגָאזעג לָאמטּפָא זנוא טָאה'מ .ןבעל סָאד יװ רעקילייה

 "נגעקטנַא ידכב ,טייקידנעוװטיונ ַא זיא הילע רעשידיא רַאפ דנַאל ןופ ןרעיוט
 ַא ןופ עירָאטירעט ַא טימ תונידמ עקיגנעהּפָאמוא ןביז ןופ קלָאפ ַא ןעמוקוצ
 הילע ןַא זַא ,טגָאזעג זנוא ןעמ טָאה לָאמ טייווצ ַא ןוא ,ליימ טַארדַאװק ןָאילימ

 -רעכיז עשירעטילימ יד טָארדַאב טייצ-המחלמ ןיא טלָאװ םיטילּפ ערעזנוא ןופ

 -ערג יד רעסיוא ןשטנעמ עקיזָאד יד ןטלַאה וצ רעטכייל ןעוועג ייז זיא'ס .טייק
 עטשרמולכמ יד ןעמוקוציב געװו ןשינכעט ַא ןעניפעג וצ יו דנַאל ןופ ןצענ
 ןופ ליפעג רעד ןוא ןייּפ עכעלשטנעמ יד ןעוו ןוא .,ןטייקירעוװש-סטייקרעכיז
 -לוזער יד ןענעז ,"ךוב-סייוו, ןטימ ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה גנוטערטסבלעז

 "אמורטס; ןופ ןקילגמוא עקירעיורט יד ןעוועג סױטשנעמַאזצ םעד ןופ ןטַאט
 (סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-22 ןפיוא עדער ַא ןופ) ."סויצירואמ , ןוא
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 ןוירוג:ןב דוד

 הילע-םיליפעמ יד

 יד ,ךַאז רעדנַא רעדעי ןופ רעטלוב ,ןזיװַאב טציא טָאה הילע-םיטילּפ יד
 -ָארשרעדמוא ,ןקרַאטש ןייז ,קלָאפ רעזנוא ןופ טפַארק-סנבעל עכעלרעדנואוו

 ןשיוצ דנוב ןרַאבסירעצמוא ןקיבײא םעד ,ןליו םענעסָאלשטנַא ןוא םענעק

 הלואג וצ גנַארד ןקיטכעמ םעד ןוא תונשקע יד ,לארשי ץרא ןוא לארשי םע
 טלעטש ןוא טקעלּפטנַא טרעוו סָאװ ,הרובג עשידיא יד זיא סָאד .גנוטער ןוא
 שודיק ןופ הרובג עבלעז יד ;גנולכיורטש ןוא הנכס םוש ןייק רַאפ ּפָא טשינ ךיז

 עשידיא עצנַאג ןעוו ,תורוד ןופ ךשמב קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ םשה
 רעד טימ ןרָאװעג טעטכינרַאפ רעדָא ןפיוה-רעטייש ןפיוא ףױרַא ןענעז תוליהק
 סָאד .טייקשידיא רעייז ןענעקיילרַאפ וצ טגַאזטנַא ךיז ןבָאה ייז לייוו ,דרעוװש

 ךיז ןבעגוצרעטנוא טשינ טייקטסיירד ענעקָארשרעדמוא עשידיא עבלעז יד זיא
 -מוא ןוא טייקשלַאפ ףיוא ךיז טציטש סָאװ טפַארק רעשיזיפ רערעקרַאטש ַא
 ןוא דנַאלמייה ,טייהיירפ ,ןבעל וצ טפַאשביל עפיט יד זיא סָאד .טייקיטכערעג
 ןוא תונויסנ עלַא ןייטשוצייב ,ןדייל וצ טייקטיירג יד --- טייקידנעטשטסבלעז
 זיולב טשינ ןפמעק םיטילּפ עקיזָאד יד .ןויצ תביש רַאפ ץלַא ןייז וצ בירקמ

 --- קלָאפ ןשידיא ןצנַאג ןופ ףמַאק רעד זיא סָאד .גנוטער רענעגייא רעייז רַאפ
 ןוא ץנעטסיזקע ןייז רַאפ קלָאפ קיטרַאנגײא ןַא ןופ ףמַאק רעקיטרַאנגיײא ןַא
 עקיזָאד יד .ןכיילג ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ןעגנוגנידַאב עקיטרַאנגייא ןיא גנוטער
 גנואיירפַאב ןוא דובכ ןופ ןָאפ יד ,עדריוו ןוא ץלָאטש טימ ,ךיוה ןגָארט םיטילּפ

 .קלָאפ רעייז ןופ

 -מוא ןוא עכעלרעהפיואמוא יד .טנָארפ רעקיצנייא רעד טשינ זיא סָאד
 ןיא ןוא ףרָאד ןיא --- דנַאל רעזנוא ןעיוב סָאװ יד ןופ טעברַא עכעלדימרעד
 ןופ טעברַא עכעלרעפעג ןוא ערעווש יד ;טַאטשרַאװ ןיא ןוא דלעפ ןיא ,טָאטש
 טייקרעכיז רעד ןופ ךַאו רעד ףיוא ײצילָאּפ-ספליהעג רעד ןיא ןשטנעמ ערעזנוא
 ,רערעל ערעזנוא ןופ ןעגנוגנערטשנָא עיירט יד ;םיבושי ערעזנוא ןופ ור ןוא
 -נוא -- ןעמעלַא רעביא ןוא ,רעלטפַאשנסיװ ןוא רעלעטשטפירש ,עטלעטשעגנָא
 םורַא גרעב יד ,בגנ םענופ ןשינעטסיװ יד טשרעהַאב סָאװ טנגוי עשיצולח רעז
 -סנבעל ייז ןענעז --- דנַאל ןופ ןלייט ערעדנַא ןוא ןדריה קמע םעד ,םילשורי

 ןוא .טײקיגנעהּפָאמוא רַאפ ףמַאק רעזנוא ןופ ןּפַאטע עקידרקיע ןוא עקיטכיוו
 ערעזנוא ןופ ןעגנוגנערטשנָא יד ןגעו ןרעװ טגָאזעג ךיוא ףרַאד עבלעז סָאד
 ןכערּפשעג ערעייז ןיא רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא ,דנַאלגנע ןיא רעדירב

 -מַאזרַאפ ףיוא ןעגנוטערטסורַא ערעייז ןיא ,רעקיטילָאּפ ןוא טײלסטַאטש טימ
 .עסערּפ רעד ןיא ןוא ןעגנול

 רעקיטציא רעד ןיא ןרעוװ ןכילגרַאפ טשינ ןעק גנוגנערטשנָא םוש ןייק רעבָא
 ןייק סָאװ ,ףמַאק רעקידנרידיצעד רעד זיא סָאװ -- טנָארפ-הילע םעד וצ הפוקת
 ןלעװ םיטילּפ עשידיא .געוו ןיא ןייטש טשינ ןעק טפַארק עכעלרעסיוא םוש
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 עטלפייווצרַאפ טימ ןעמיווש ןוא םי ןיא ןעגנירּפש ,סיורָאפ ןרישרַאמ רעטייוו
 טסינויצ ַא זיא רע יצ ,דיא רעדעי .דנַאלמיײה םעד ןופ ןגערב יד וצ תוחוכ

 -ילָאס ,ףליה ,ץלָאטש ,טפַאשביל ,גרָאז טימ ייז רעטניה ןייטש טעװ ,טשינ יצ

 זיב ,דרַאגנַאװַא ןטסשידלעה ןוא ןטסעיירט םעד ייז ןיא ןעז טעװ ;טעטירַאד

 יד ןענעפע טיירב טעװ סָאװ םישזער ַא ןײטשטנַא לארשי-ץרא ןיא טעוו'ס

 ןדיא ןדעי רַאפ דנַאלרעטָאפ םענופ ןרעיוט

 ןשינעפיט יד ןופ ,ןילַא ךיז ןופ ןעמוקעג זיא םיליּפעמ יד ןופ הילע יד
 ןזָאלרַאפ סָאװ ,ןענַאלּפָארע ןופ ןענָארדַאקסע וליפַא ןוא .ליפעג ןשידיא ןופ

 גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד ןופ ןלעװ ,טפַארק רעשיזיפ רעייז ףיוא זיולב ךיז
 -שטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ץַאלּפןרע םעד ןעמענקעװַא ןענעק טשינ
 -רעטנוא ןגעק שידלעה ױזַא ןפמעק סָאװ עלַא יד ןענידרַאפ'ס ןכלעוו ,טייה
 ,תועשר ןוא עינַאריט ,גנוקירד

 1946 ,רעבמעצעד

 (סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-22 ןפיוא עדער ַא ןופ)

 דע לג לבברז

 ...לפיש רעזנוא טעוו ןעמיושסיורַא

 (טייליםי יד ןופ גגַאזעג סָטד)

 טינ ,ןמייוו ףיוא גערב ףיוא ןטייוו יד ןיא לפיש'ס טעוו קעווַא
 ; ָאלב ןוא טכיל סעילַאװכ ןשיווצ

 -- ןסייוו ןטלעצ ןלעוו ךיז גערב םייב

 ! ָאמינ זיא גוצקיר ןייק זנוא רַאפ

 ,ןטניוו יד ףיוא ןעלגעז יד טזָאלעצ
 ,טעװעטסעּפרַאּפ קירטש יד

 ! טמעלקרַאפ

 -עג ,לענש --- ןפָא זיא םי רעד

 ,רעדניווש

 ץערעייא ןייז ןלָאז טקרַאטשעג

 ! טנעה

 ,ןטנעקרעד
 ; טואוו ןיא טרָאד ןטרַאװ רעדירב
 ,עטנערבעצ דרע יד ייז רעטנוא
 -- -- -- טור סלווייט םעד ייז רעביא

 ,ןטניוו יד ףיוא ןעלגעז יד טזָאלעצ

 ,טעוװעטסעּפרַאפ קירטש יד

 ! טמעלקראפ

 -עג ,לענש --- ןפָא זיא םי רעד

 ,רעדניווש

 ערעייא ןלָאז ןייז טקרַאמשעג

 ! טנעה



 ןליופ ןיא םיצולח 276

 ןפיש:םיליּפעמ יד

 הנידמ רעשידיא רעד רַאפ ףמַאק ןשיטסינויצ ןופ טנעמורטסניא רעקיטכיוו ַא
 .הלּפעה יד ןעוועג זיא

 עכלעוו ,ןפיש עלַא ןופ המישר יד ָאד רימ ןעגנערב "ריעצה לעוּפה, טיול

 ןופ ןגערב וצ ןעמוקעגנָא (1946 רַאונַאי) הלּפעה רעד ביײהנָא םענופ ןענעז
 ; לארשי-ץרא

 םיליּפעמ 0 חיפר 8. 12. 46 םיליּפעמ 910 ינעריס (םייח) אצנא 18 1 46
 "* 0 בגנל 9 51 '' 0 טייגניו 26 3 46

 רעטנַאקַאבמוא רעד 170 2 7 " 6 יחילת 28 3 46

 * 0 ליּפעמ בוד ,במָאלָאג והילא 12 5 46
 " 1400  ווָארָאזַאלרַא םייח 26 257 ןופ םיליּפעמ יד ,זַאה
 " " 0 טכעה ןעב 10 2 7 "  4 איצעפס-אל

 "* 0 יקסניזָאל יתבש 12 01 * 60 וָאדרָאנ סקַאמ 16 5 46

 " 0 תדלומ 29 7 2 470 קייר הביבח 9 6 46

 0 לצרעה רָאדָאעט 14 4 2 " 1300 דואושזדעװ .קלוּפ 27 6 6

 00 בושי ראש 22 07 * 0 הריב 2 46
 1400 הוקתה 16 27 " " 0 הנגה 204 7 46

 1450 רעפמעקיָאטעג יד 242 7 "7 550 רענלעז רעשידיי רעד 21 7 46

 2*' 0 יולה הדוהי 315 427 " " 0 רוגי 12 8 46

 " 4500 1947 לּפָארײא תאיצי 18 01 "2" 550 דלָאוס אטעיונעה 12 8 46

 "2 0 ןויצ תביש 28 7621 " " 0 הפי לאירתכ 112 486

 2" 700 ענעלַאפעג 14 יד 28 57 " 0 "238 15 8. 46

 " 0 ןכ יפ לע ףא 286 9.7 2 0 טחוש םרימע 2 2 46
 עשידיא יד ,הלואג 3. 7 " 00 ןטייהירפ 4 12 9.46

 *+ 0 הנידמ " 0 ח"מלּפ 226 9. 6
 *  0 הילע 15. 1162 2 0 ךלופ הכרב 21. 10. 46

 0 המידק 1611 7 +" 0 ןורטַאל 2 11 6
 0 לארשי תסנכ 25 11 46

 ...ןבעל סָאד יו רערעײט

 .ןבעל ןליוו רימ .ןעמוקמוא טשינ ןליוו ,ןדיא עקידלארשי-ץרא ,רימ;

 ןבעל סָאד יו רערעייט זנוא זיא סָאװ סעּפע רעבָא ןגָאמרַאפ רימ

 ןברַאטש וצ טיירג ןענעז רימ : םירבח ענייז ןוא ןעניוועב ןרעלקרעד ליוװ ךיא

 ; ןכַאז 3 ףיוא ןייז רתוומ טשינ ןיא

 ;י"א ןייק הילע רעיירפ רעד ןופ 4

 ;דנַאלמייה רעזנוא ןעיובוצפיוא טכער יד ןופ (2

 -נוא ןוא קלָאפ רעזנוא ןופ טייקידנעטשטסבלעז רעשיטילָאּפ רעד ןופ (3 |
 ,דנַאל רעז

 ציסעס רעד ףיוא טירטסױרַא סגוירוג-ןב)

 (1946 ןטימ ןיא םירחבנה תַפיֵסא רעד ןופ
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 (*ליּפעמ ןטנַאקַאבמוא ןופ קנעדנָא םוצ רוכזי

 "עג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזנוא ןעקנעדעג רימָאל,
 וצ השבי ןוא םי ןופ ןגעוו יד ףיוא םיא ןריפ וצ ,קלָאפ םעד ףליהוצ טלעטש

 -מוא יד ןעקנעדעג רימָאל .תוחילש רעייז ןיא ןלַאפעג ןענעז ןוא ,דנַאלמייה ןייז

 רעד ןופ תונברק ןוא ןטסיטושַארַאּפ יד ,טנורגרעטנוא םעניא רעפמעק עטנַאקַאב
 ,עדַאגירב רעקידנפמעק רעשידיא רעד ןופ רענלעז יד ,הלּפעה ןוא "החירב;
 ןייא ןופ טגעװַאב ןעוװעג ןענעז סָאװ ,המחלמ-סגנואיירפַאב רעד ןופ תונברק
 ,תוחילש רעמַאזניימעג רענייא רעד ךרוד טרעטיילעגסיוא ןוא עיזיוו

 ןָאפ יד ןביוהעגפיוא ןבָאה עכלעוו ,תוצולח ןוא םיצולח עטנַאקַאבמוא יד,
 טשינ ןבָאה ןוא דנַאלמייה םוצ קידנבערטש ,אנוש םעד ןגעק דנַאטשפיוא ןופ
 רעדירב רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ,גערב ןייז וצ ךיז ןגָאלשרעד וצ ןעוועג הכוז

 ןרעגַאל ,סָאטעג יד ןיא אנוש םעד ךרוד ןלַאפעג ןענעז סָאװ רעטסעווש ןוא
 .ןגעוו ןוא רעדלעוו

 רעזנוא רַאפ רעפמעק יד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ןוא ןעקנעדעג רימָאל,
 עכלעוו יד ,דנַאלמיײה םוצ ןגעו יד ףיוא ןוא רעדלעפ עדמערפ ףיוא הלואג
 -ץרא ןיא רעפמעק יד טימ דנוב ןקיטולב ַא ןסָאלשעג טיוט רעייז טימ ןבָאה
 ,טנעה עדמערפ יד ןופ דנַאל םענופ רעײרפַאב יד טימ ,לארשי

 יירעלגומש-ץענערג יד טלדנַאװרַאפ ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד ןעקנעדעג רימָאל;

 טשינ טלעװ רעד ףיוא זיא םיא ןופ רערעטכערעג ןייק סָאװ ,טקַא-הרובג ַא ןיא
 ןבָאה ,דנַאל םענופ ןרעיוט ענעסָאלשרַאפ יד ןיא ךיז קידנסײרנײרַא ןוא ,ןעוועג
 ,ץעזעג ןטכערעג םעיינ ַא ןבירשעגנָא םישעמ ערעייז טימ ןוא טולב רעייז טימ ייז
 ,דנַאלמייה ןייז ףיוא קלָאפ רעייז ןופ טכער סָאד טמיטשַאב רעכלעוו

 ןפרָאװעצ ןענעז םירבק ערעייז סָאװ ,ענעלַאפעג יד ןופ קנעדנָא רעד לָאז;
 ןשינעפיט יד ןיא ןוא השבי רעד ףיוא ,דמערפ רעד ןיא ןוא לארשי-ץרא ןיא
 "טסבלעז ,טייהיירפ ןייז רַאפ טפמעק סָאװ ,קלָאפ ןרַאפ טקיליײהרַאפ ןייז ,םי םענופ

 ."טפנוקוצ ןוא טייקידנעטש
 (1958 רעבָאטקָא ,םילשורי ,"ןויצ ןיא קלָאפ ,)

 ץֶלַא ןופ רָאפנעמַאוצ ןטשרע םייב "היוסיקס ץוביק ןופ הרבח ַא ןופ טנעיילעג (*
 ,הפיח ןיא 1958 תוכוס דעומה לוח ןטלַאהעגּפָא ,גנוגעוואב-םיליּפעמ רעד ןיא רעפלעהטימ עוװיטקַא





 הנידמ רעשידיא רעד רַאפ ףמַאק
 ריפניירַא

 ןיא ןטכילעג קידנעטש טָאה הנידמ רעשידיא ַא ןגעוו םולח רעד

 : טגָאזעג קיטכיר טָאה ןוירוגןב .םזינויצ ןיא עטסעב יד ןופ רעצרעה יד

 טנייה' : רעכיבגָאט ענייז ןיא טריטָאנ לצרעה טָאה ,קירוצ רָאי 50 טימ ,

 -סיוא ןבָאה רעטרעוו סלצרעה .'הנידמ עשידיא יד ןפַאשעג ךיא בָאה

 ןפאשעג הנידמ ַא טרעוו טשרעוצ לייוו ,תמא ןשירָאטסיה םעד טקירדעג

 ."קלָאפ ןופ רעצרעה יד ןיא

 ןופ גנוגעװַאב עשיצולח יד ,י"א ןיא טפַאשרעטעברא עשידיא יד

 -דרע ןופ לָאר-רקיע יד קידנריטנעצקַא טָאה רעכעלקריוורַאּפ -- םימישנמ

 ץעטייוו יד גיוא ןופ ןריולרַאפ טשינ ,לגיצ א וצ לגיצ ַא ןנייל ןופ ,טעברַא

 -בוּפ עטסעב יד ןופ רענייא ,ןָאסנילייב השמ .דנַאל שידיא א -- ץיזיוו

 רעקירָאיגנַאל ןוא גנוגעוַאברעטעברַא רעקידי"א רעד ןיא ןטסיציל

 ןופ רוד ןופ ןביולג םעד טקירדעגסיױא טָאה ,"רבד, ןופ רָאטקַאדער

 ַא יו טגנילק סָאװ ,ץַאז ןטרירטנעצנַאק םעד טימ םימישגמ-םיצולח

 -עג טגיילעג טנעה עשידיא טימ זיא סָאװ ,ןייטש רעדעווטעי, : ָאטָאמ

 ןשידיא 8 טימ ןרָאװעג טרעקַאענפיוא זיא סָאװ ,דרע לייא רעדעי ,ןרָאװ

 עשידיא ךרוד ןרָאװעג טצנַאלפעג זיא רעכלעוו ,םיוב רעדעי ,רעקַא

 ."ליצ םוצ טריפ -- טנעה

 ךרוד טיובעג ,דנַאל עשידיא סָאד ,טַאטשנדיא רעד זיא ליצ רעד ןוא

 יד ןעזעג טָאה ןוידוגךב .דרע רעטיירפאב רענענייא ףיוא ןדיא עיירפ

 ץרא ןיא עיצַאזינַאגרָארעטעברַא עשידיא ץענײמעגלַא יד --- תורדתפה

 ףױא טלעטש סָאװ ,"רעדנירגַאב-הכולמ ןופ דנַאברַאפ, ַא יו לארשי

 הכולמ ַא רָאנ ,גנוקירדרעטנוא ןוא גנושרעהַאב ןופ הכולמ ןייק טשינ,

 טרעלקרעד טייחנגעלעג רעטייווצ ַא ייב ןוא ."טייהכיילג ןוא םעברַא ןופ

 ,רוטקורטפ ןוא טלַאחניא ,עיצּפעצנַאק ריא ןיא זיא תורדתפסה יד, :רע

 גנורילבַאטע רעד רַאֿפ טפַאשרעטעברַא רעד ןופ טנעמורטסניא רעד

 ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ,דנַאל ַא ןופ יובפיוא םעד רַאפ ,הכולמ ַא ןופ

 .(+ "קלָאפ 8

 ,170 ,17 .זז ,"תורדתסה טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא, (}
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 -ַאב ןרָאװעג זיא (1917 רעבמעווָאנ 2) עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד
 רעשירָאטסיחה א יו רָאנ םזינויצ ןשיצולח ןופ רעריפ יד ןופ טכַארט
 עטגַאזעגוצ יד ןעיובפיוא סָאד .קלָאפ ןשידיא םעד ןבעגעג ,סנַאש

 "ללָאפ ןשידיא םעד רַאפ לארשי ץרא ןיא םייה עשידיא ץלַאנָאיצַאנ

 ץעייר רעטשרע רעד ןיא ןרעוו טריזילאער ףרַאד סָאװ עכבַאגפיוא ןַא זיא

 -ָארעה עטיירג-תונברק ענייז ךרוד ,טנגוי ןייז ךרוד ,קלָאפ ןשידיא ןכרוד
 עיצַאזינָאלָאק יד ,הילע-ןסַאמ יד .ןלייט עשידרַאגנַאװַא-שיצולח עשיא
 ףרַאד ןעמ .ליצ םוצ ןריפ סָאװ ןּפַאטע ןוא ןעגנוגנידַאברָאפ יד ןענעז
 ,סעיציזַאּפ עיינ טירש ךָאנ טירש ןרעבָארעד ,חוכ ןעלמַאזנָא רַאפרעד
 ,גנַאל יו ןייז געוו רעד געמ , .תונברק ןייק רַאפ ןלעטשּפָא טשינ ךיז ןוא
 ץעקילָאצמוא ןעגנילשרַאפ סע געמ ,תורוד ץעצנַאנ ןייג םיא ףיוא ןגעמ
 ףסוי) "ךיז רעטניה קידנקוק טינ ,םיא ףיוא ןייג רימ ןזומ -- תונברק
 ןיילַא ךיז וצ ןעגנורעדָאפ עכיוה יד ןעמוקעג ןענעז ןופרעד .(ןיקתיוו
 רוד רעשיצולח רעד .רבח ןטנעָאנ םעד טלעטשעג ייז טָאה'מ רעדייא
 ןַאפ יד ןבייהפיוא ףרַאד , (רענערב) "רעדיילק ענעפירעצ-טעברַא  טימ
 רעשיתורדתפה רעד ןופ געט יד ןעיײנַאב ,םזינַאטירוּפ ןשיתורדתסה ןופ
 ךעלשטנעמ קיטייצכיילג זיא רעבָא ,דיּפקמ ןוא רימחמ זיא סָאװ ,קיטע
 .(ןַאסלענעצַאק לרעב) "קימפערקסנבעל ןוא

 -שילַארָאמ עכיוה עכלעזא ךיז וצ טלעטשעג טָאה סָאװ רוד ַא רָאנ
 סָאד ןריפכרוד טנעקעג טָאה ןטרַאדנַאמס ןוא ןעגנורעדָאפ עשיצולח
 ןוא תומוהת ,ןזלעפ עקיציּפש עלַא ךרוד בושי-י"א םעניילק ןופ לפיש
 ,טלעוו רעשיבַארא רעכעלטנייפ רעקימורַא רעד ןלעטשנגעק ךיז ,ןרַאפעג
 עיצַארטסינימדַא רעשילגנע רעד ךרוד טָאמ רעסיורג ַא ןיא טציטשעג
 -ַאלקעד-רופלַאב יד ןריזילַאער ןפלעה טשרמולכמ טפרַאדעג טָאה סָאװ
 ךורבסיוא םעד ברע ןדיא 480,000 ןופ לָאצ ַא וצ זיב ןייגרעד ןוא ,עיצַאר
 .(1959 רעבמעטּפעס) גירק-טלעוו ןטייווצ ןוֿפ

 לירּפַא ןיא ןבױהעגנָא ךיז) ןעורמוא עשיבַארַא יד ןופ טַאטלוזער ןיא
 רעד ןופ טכירַאב רעד 1987 ילוי ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאֿפ זיא (0
 ,1956 רעבמעווָאנ ןיא ןיירַא דנַאל ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,עיסימָאק-ליפ
 זיא רע יו ,טַאדנַאמ רעד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא עיסימָאק יד
 גנוזעל עטסעב יד ןוא ,"טינ טעברַא , ,1922 ןיא ןרָאװעג טרילומרָאּפ
 ןא ןרעוו ןפאשעג לָאז סע .לארשי ץרא ןופ גנולייטעצ ַא ןריפוצכרוד זיא
 .טנגעג-טאדנַאמ עקידנעטש ַא ןוא הכולמ עשידיא ַא ,הכולמ עשיבַארַא
 םעד ,ןדריה רבע םעד ןסילשנייא טלָאזעג טָאה הכולמ עשיבַארַא יד
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 ןשידנעלטימ ןופ גערב-םורד םעד ןוא דנַאל ןופ ליימ ןקיגרַאב ןלַארטנעצ

 טלָאזעג טָאה הכולמ עשידיא יד ,"בגנ, םעד ,דנַאלרעטניה ןייז טימ םי

 םעד ןוא לאערזי קמע םעד ,םי ייב דנַאל ןכַאלּפ םוצ ןרעוו טקנערשַאב

 טלָאזעג טָאה טנגעג-טַאדנַאמ עקידנעטש יד ,לילג ןופ לייט ןטסערג

 עקילייח ערעדנַא עטסרעמ יד ןוא הביבס ריא ןוא םילשורי ןסילשנייא

 ןָאילימ 20 רעביא ןעמוקַאב טלָאזעג טָאה הנידמ עשיבַארַא יד .רעצעלּפ

 -טפניפ ַא .ה .ד ,םַאנוד ןָאילימ 8 רָאנ הנידמ עשידיא יד ןוא ,םאנוד

 ןיא לארשי-ץרא ןופ ליימ לט18 ןַא רעדָא ,י"א ןופ לייט-ברעמ ןופ קלח

 .ןצענערג עשירָאטסיה עריא

 ןפױא ןטַאבעד עפרַאש רעייז ןפורעגסיורַא טָאה טכירַאב-ליּפ רעד

 ןטמ ןופ ,ךיריצ ןיא טלמַאזרַאּפ ךיז טָאה סָאװ ,סערגנָאק-ןטסינויצ ןמס0

 רענגעק יד .םילקוש ןָאילימ ַא ןטָארטרַאפ ןוא 1987 טסוגיוא ןט17 ןזיב

 "ריעצה רמושה ,/ ,/ב עּפורג ןטסינויצ ענײמעגלַא ,"יחרזמ,) ןַאלּפ ןופ

 רַאפ .טקעיָארּפ םעד טפמעקַאב רעטיב ןבָאה ("יײטרַאּפ-סטַאטשנדײ, ןוא

 עסיורג יד ןוא 'א ץּפורג ןטסינויצ עניימעגלא יד ןעוועג ןענעז םיא

 -ןויצ ילעוּפ יד -- עטעדניברַאפ עריא ןוא י"אּפמ רעד ןופ טייהרעמ

 500 ןופ םייהרעמ ַא טימ .רעדנעל-תולג יד ןיא ןעײטרַאּפ תודחאתה

 ןַאלּפ רעד זַא ,עיצולָאזער א ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןעמיטש 8 ןגעק

 סערגנָאק רעד רעבָא ,ןרעוו טריטּפעצקַא טינ ןעק עיסימָאק-ליּפ רעד ןופ

 רעשילגנע רעד טימ ןעלדנַאהרַאּפ וצ עוויטוקעזקע יד טקיטכעמלופַאב

 .הכולמ רעשידיא רעטגיײלעגרָאּפ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןגעוו גנוריגער

 גנוריגער רעד טימ ןעגנולדנַאחרַאפ יד ןופ טַאטלוזער רעקיטליגטנַא רעד ,

 ןסָאלשַאב ןוא טכַארטַאב זומ הכולמ רעשידיא א ןופ גנופַאש רעד ןגעוו

 ."םערגנָאק ןטלייוועג-יינ ַא ךרוד ןרעוו

 ןטפרַאשרַאפ ןרעטנוא ןגיוצעגקירוצ רעדנעלגנע יד ךיז ןבָאה דלַאב

 עטפרַאשרַאפ יד ,טייצ יד זַא טניימעג ןבָאה סָאװ ,רעבַארַא יד ןופ קורד

 -ַאב זיא'ס ןוא ,ייז רַאּפ טעברַא ,סיצַאנ יד ןופ עוויסנעּפַָא עשיטילַאּפ

 .דעהדואוו ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ץעיסימָאק עיינ א ןרָאװעג טמיטש

 רַאורבעפ ןיא טייקיטעט ריא ןבױהעגנָא טָאה סָאװ עיסימָאק-דעהדואוו יד

 ךָאנ ַא 1998 רעכמץעווָאנ ןופ טכירַאב ריא ןיא טגיילעגרָאפ טָאה 8

 םיואגנעל ןעיצ ךיז לָאז יז .הנידמ רעשידיא רעד רַאפ חמש ןרענעלק

 ךופצ רעד .םורד ןיא תובוחר זיב ןופצ ןיא ַארוטנַאט ןופ גערב-םי םעד

 -- וֿפי-םילשורי סַאּפ רעד ןוא בננ רעד ,(הפיח ,לילג) דנַאל ןופ לייט

 .טַאדנַאמ ןשילגנע ןרעטנוא ןביילב לָאז
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 ןפרָאװענּפָא טייקרעטיב טימ ןרָאװעג זיא גַאלשרָאּפ רעקיזָאד רעד

 דנַאלגנע ןופ גנואיצַאב יד ןכילגרַאפ טָאה ןָאסלענעצַאק .ב .ןדיא יד ןופ

 דנַאלגנע , :עיקַאװַָאלסַאכעשט וצ טָאררַאפ ןופ גנואיצַאב ריא וצ ןדיא וצ

 ןופ קסיּפ ןיא ייז טפרַאװ ןוא טניירפ סיוא טרעפיל ןוא רקפה טכַאמ

 יד סָאװ ,סעיצקורטסניא יד זַא ,טרעלקרעד טָאה ןַאמצייוו .(' "טנייפ

 ןופ ןבָאה ,עיסימָאק-דעהדואו רעד ןבעגעג טָאה גנוריגער עשילגנע

 -ליימעצ זיא'ס ןכלעוו ןופ ןריזילַאער סָאד טכַאמעג ךעלגעממוא סױרָאּפ

 ןליימסיוא סָאד ןעוועג זיא טַאטלוזער רענעזענסױרָאּפ רעד , .טקעיָארּפ

 ןדיא יד רַאפ ץַאלּפ-ייטש א גונעג םיוק זיא'ס זַא ,חטש םעניילק ַאזַא

 ללכב ןענעז םקואוו ןוא גנולקיװטנַא ;דנַאל ןיא ןעמוקניירַא ןליוו סָאװ

 העדב טאהעג טָאה'מ סָאװ ןגַאלשרָאפ יד .טכַארטַאב ןיא ןעמוקעג טשינ

 .(+ "ןעמעננָא טשינ ייז לָאז ןעמ : ליצ ןייא טַאהעג רָאנ ןבָאה ,ןגיילוצרָאפ

 יד טָאה עיסימָאק-דעהדואוו רעד ןופ טכירַאב ןופ טַאטלוזער ןיא

 מרימסיסקע ןאלּפ-סגנוליטעצ רעד זַא ,טרעלקרעד גנוריגער עשילגנע

 "שיט ןקידכעלייק , 8 ייב גנוטַארַאב ַא וצ ןדאלעגנייא טָאה יז .רעמ טינ

 ןוא רעבַארַא-י"א יד ןופ ,רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ רעייטשרָאפ יד

 -יטסינויצ רעד ןיא ןזיירק ןעוועג ןענעז'ס .רעדנעל עשיבַארֿא ייווצ ןופ
 ןיא לײטנָא םעד טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעש

 רוטנעגַא יד ןעמעוו ףיוא ,ןוירוגב ןופ גנומיטש יד .גנוטַארַאב רעד

 ןעגנומַארַאב יד וצ ןייג ןופ עיסימ עכעלנייּפ יד טגיילעגפיורא טָאה

 ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ,ןעגנוגנידַאב ץזָאלסטכיזסױא רעטנוא
 ןרַאפ הדקע ןַא ,חדקע ןַא זיא סָאד זַא קידנפסיוו ןעייג רימ, : רעטרעוו יד
 ."לארשי ןופ גנונּפָאה רעד רַאפ ןוא קלָאפ ןשידיא

 ןבָאה רעבַארַא יד .רעדנוזַאב ןעמוקעגרָאּפ ןענעז ןעגנוטַארַאב יד
 ןעמוקעג ןענעז דלַאב .שיט ןייא ייב ןדיא יד טימ ןציז וצ טגַאזטנַא ךיז
 מָאה ,1959 יַאמ ןט17 םעד .ןטַאטלוזער ענעעזעגסיורָאפ עקירעיורט יד
 עטירד סָאד) "ךובסייוו, סָאד טכעלטנפערַאפ גנוריגער עשילגנע יד
 ."טָאררַאפ ןופ ךוב סָאד , ןפורעגנָא טָאה ןוירוג-ןב .ד סָאװ ,(עייר רעד טול
 -םבלעז א ןופ גנופאש יד ןעעזעגסױרָאפ ןעוועג זיא "ךובסייוו , ןיא
 -סגנומיירגוצ רעקירעינעצ ַא ךָאנ ,הכולמ רעשיזעניטסעלַאּפ רעקידנעטש
 הילע עשידיא יד טָאה רָאי 8 עטסטנעָאנ יד רַאפ .1949 רָאי ןיא טייצ
 יד לָאז יז זַא ױזַא ,תושפנ טנזיױט 798 לוכה-ךס ןפערטַאב טפרַאדעג

 ,יט ךרכ ,"ןכנימ ימיב, (2
 ."שעמו הסמ, (3
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 רעצנַאג רעד ןופ לטירד ןייא וצ זיב ןרעסערגרַאפ גנורעקלעפַאב עשידיא

 הילע עשידיא עיינ עדעי ףרַאד רָאי 8 יד ךָאנ .דנַאל ןיא גנורעקלעפַאב

 ןדיא זיא דנַאל ןופ לייט ַא ןיא .רעבַארַא יד ןופ המכסה יד ןעמוקַאב

 טרעוו לייט ןרעדנַא םעד ןיא ; דרע עשיבַארַא ןפיוק וצ ןטָאברַאפ ללכב

 .טצענערגַאב קרַאטש סָאד

 םרוטש רעסיורג ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה טנעמַאלרַאּפ ןשילגנע ןיא

 'ךובסייוו' ץעיינ סָאד , : ןפורעגסיוא טָאה לישטרעשט ."ךובסייוו, ןגעק

 ןגעק ןדיא יד ןלעוו רעכיז .קלָאפ ןשידיא םעד רַאפ ּפַאלק-טיוט ַא זיא

 ײטרַאּפ-רָאביײל עצנַאנ יד ךיוא ."טלפייווצרַאפ ןפמעק תורזנ עקיזָאד יד

 ."ךובסייוו, ןגעק טריטסעטָארּפ ףרַאש טָאה

 טימ "ךובסייוו, סָאד טריבָארּפַא טָאה זיוהרעטנוא עשילגנע סָאד

 רעגנעהנָא-סגנוריגער 4138 ןופ 268 זיולב -- טייהרעמ רעניילק א רעייז

 טָאה ףנעג ןיא עיסימָאק-ןטַאדנַאמ יד ."ךובסייוו, ןרַאפ טמיטשעג ןבָאה

 לייוו , ,"ךובסייוו, ןופ ןעגנומיטשַאב יד ןפרָאװענּפַא קימיטשנייא רעבָא

 .?טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןופ ןעגנורעדָאפ יד טימ םכסה ןיא טשינ ןענעז יז

 "םייוו, סָאד ןוא גירק-טלעוו רעטייווצ רעד ןכָארבעגסױא זיא לייוורעד

 יד .דנוברעקלעפ ןופ ץעיצַאזילַאגעל ןייק ןעמוקאב טשינ טָאה "ךוב

 ןצונַאב וצ ךיז טכער םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה טכַאמ-רָאטַאדנַאמ

 יד טָאה ףיורעד קידנקוק טשינ ."ךובפייוו, ןופ ןעגנומיטשַאב יד טימ

 ױצנָא זָאלסטכיזקיר ןבױהעגנָא י"א ןיא גנוריגער-ןטַאדנַאמ עשילגנע

 "רעד רַאפ ףמַאק ןיא לכ םדוק ,"ךובסייוו, ריא ןופ תורזג יד ןדנעוו

 ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא הילע עשידיא עדעי .הילע עשידיא יד ןקיטש

 .1940 ץרעמ זיב ,םישדח 6 ףיוא

 יינ ַא ןבעגעגסױרַא טכַאמ-רָאטַאדנַאמ יד טָאה 1940 רַאורבעּפ ןיא

 ,לארשי ץרא ןיא דרע ןפיוק וצ ןדיא ןטָאברַאפ טָאה סָאװ ,ץעזעג-דנַאל

 8 טלייצעג לוכה-ךס ןכנָאה סָאװ ,םיחטש עניילק עפיוועג ףיוא ץוח ַא

 ַאלקעד-רופלַאב רעד טול .(ןדריה רבע ןָא) לארשי ץרא ןופ טנעצַארּפ

 וצ טכער ץלַא ןעמוקַאב םייה ץלַאנָאיצַאנ עשידיא יד םָאה עיצַאר

 ןסָאלשעגנייא) י"א ןופ חטש ןשירָאטסיה ןצנַאג םעד ףיוא ןריזינַאלַאק

 חטש ןקיזָאד םעד טָאה 1940 ץרעמ ןופ ץעזעג-דנַאל סָאד .(ןדריה רבע

 ,לטסקיצכעז ַא וצ טריצודער

 טשרמולכמ ןרָאװעג טכַאמעג זיא קיטילָאּפ עשידיא-יטנַא עקיזָאד יד

 רעייז זיא ייברעד ."עניטסעלַאּפ ןיא רעבַארַא עטריצַאלּפסיד , יד תבוטל

 רענָאדנַאל רעד ףיוא ץיצַאגעלעד עשיבַארַא יד זַא ,שיטסירעטקַארַאכ
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 (ןדריח רבע ןָא) לארשי ץררא ןיא זַא ,ןייז הדומ טזומעג טָאה ץנערעפנָאק
 עטעבראאב-טשינ ,דרע םַאנוד ןָאילימ 19 יו רעקינייוו טשינ ָאד ןענייז
 .עטזָאלרָאװרַאפ ןוא

 -י"א רעד טָאה ,גירק-טלעוו רעטייווצ רעד ןכָארכעגסױא זיא'פ ןעוו
 ןפלעה, : גנוזָאלּפמַאק ןטלגילפעג םנוירוגב טּפַאכעגפױא לענש בושי
 ןפמעקַאב ; 'ךובסייוו' ןייק ןעוועג טינ טלָאװ סע יװ ,גירק ןיא דנַאלגנע
 ."גירק ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ סע יוװ ,'ךובסייוו' ןופ דנַאלגנע יד

 -ילֲאּפ רעד ןגעק גנורעטיברַאפ רעקרַאטש רעייז ףיוא טקוקעג טשינ
 -גנע ןטָאבעגנָא ןדיא עקידלארשייץרא יד ןבָאה ,ריּפַאּפ ןסייוו ןופ קיט
 ןופ ךורבסיוא םעד ךָאנ ךיילג עצימש עוויטקַא ןוא עלופ רעייז דנַאל
 רעד ןטָאבעגנָא רוטנעגַא עשידיא יד טָאה ,1959 רעבמעטּפעפס ןיא .גירק
 סָאװ ,י"א ןיא יײמרַא רעשידיא ַא ןופ גנופַאש יד גנוריגער רענָאדנַאל
 ךיוא יז לָאז ,ןדיא עקידלארשידץרא ןופ ליימ ןסיורג םוצ קידנעײטשַאב
 -יצַאנ רעדָא עלארטיײינ ןופ ןריטנולָאװ ןופ לָאצ עסיורג א ןעמענניירַא
 -רַאפ רעמנוא ןפרָאװעגּפָא ןרָאװעג זיא טָאבנָא רעד .רעדנעל עטריּפוקָא
 עשידיא א זַא ,ארומ יד ןעוועג זיא הביס עתמא יד .םיצורת ענעדיש
 ןופ קיטילָאּפ יד ןכַאמ טשינוצ ץנעטסיסקע םצע ריא ךרוד טעװ ײמרַא
 ."ךובסייוו

 ןוא רעפטנע סדנַאלגנע ףיוא טרַאװעג טשינ רעבָא טָאה בושי רעד
 -יימאב-המחלמ רעוויטקַא רֹאפ תוחוכ ענייז ןריזינַאגרָא ןבױהעגנָא ךיילג
 ןוימקַא רַאפ טרירטסיגער ךיז ןבָאה ןעיורפ ןוא רענעמ 0 .גנוקיל
 ןפיוא ףמאק רַאפ קיסַאּפ ןעוועג ןענעז ייז ןופ לטירד ַא ןוא טסניד-המחלמ
 ץטפַאהנסַאמ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .טנָארפ
 ("דרַאג םוָאה,) ךַאו רעקיטרָא רעד רַאּפ ןריטנולָאװ ןופ גנודליבסיוא
 .ײצילָאּפ רעשיפרָאד ןוא

 םורק ַא טימ טקוקעג טָאה י"א ןיא עיצַארטסינימדַא ץשילגנע יד
 ןעוועג זיא ריא .עיצַאזיליבָאמ רעקיליוויירפ רעשידיא רעד ףיוא גיוא
 -כָאנ .חוכ ןשירעטילימ ןשידיא ןופ גנופַאש יד ץרַאה םוצ טינ קרַאטש
 -ביילג יז טָאה ,טכַאמ רעשירעטילימ רעד ןופ גנַאלרַאפ םעד קידנבעג
 -רעביא טשינ ףראד עקיליוויירפ עשידיא לָאצ יד זַא ,טריטערקעד קיטייצ
 גנוקנערשַאב עקיזָאד יד זיא רעטעּפש .עשיבַארַא יד ןופ לָאצ יד ןגייטש
 ןופ ןרעפיצ עשילגנע עלעיציּפָא טול .ןרָאװעג טרירָאנגיא שיטקַאפ
 רעד ןיא עקיליוויירפ עקידלארשי-ץרא יד ןופ לָאצ יד טָאה ,1944 ץרעמ
 ןופ רעקינייו טשינ עכלעוו ןופ ,82,068 ןפָארטַאב ײמרַא רעשיטירב
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 ןופ טנעצָארּפ רעד שטָאכ זַא ,טניימ סָאד .ןדיא ןעוועג ןענעז 35

 לײטנָא רעייז זיא ,33 ןעוועג זיא טייצ רענעי וצ לארשי ץרא ןיא ןדיא

 רעפיצ ץקיזָאד יד !טנעצָארּפ 73 ןעוועג תוחוכ עטנּפָאװַאב יד ןיא

 עטנּפָאװַאב יד ןיא י"א ןופ ןדיא לָאצ יד סיוא טינ טייוו רעבָא טּפעש

 סָאװ ןטַאדלָאס יד ןענעכערוצ ךָאנ ףרַאד ןעמ .סיילע יד ןופ תוחוכ

 רעדָא ,ןדנואוו ערעווש ,טיוט בילוצ ןעייר יד ןופ ןלַאפעגסױרַא ןענעז

 ןעיניטסץלַאּפ) "סטַאּפ, ןיא עקיליוויירפ-ןעיורפ יד ; טפַאשנעגנַאפעג

 ערעדנַא יד ןיא י"א ןופ ןריטנולָאװ עשידיא יד ; (םיווריוס לעירָאטירעט

 ,רעטיה-םייה ןוא רעטכעוו-ףרָאד רעטנזיוט יד ןוא ; ןעימרַא עטמריאילַא

 עכעלטנירג ַא ןגָארקעג 1942 ןוא 1941 ןופ ןרָאי ערעווש יד ןיא ןבָאה סָאװ

 סָאד ןקידיײטרַאּפ וצ ןעוועג טיירג ןענעז ןוא גנואיצרעד עשירעטילימ

 ןטּפיגע רעביא ךורבכרוד סלעמָאר רַאפ טאהעג ארומ טָאה'מ ןעוו ,דנַאל

 ןוֿפ עקיליוויירפ עשידיא ןופ לָאצ עניײמעגלַא יד .לאנאק-ץעוס םעד ןיא

 יז ןוא ,טנזיױט קיצרעפ בורק וצ טכיירגרעד טָאה םינימ ענעדישרַאּפ

 ַאזַא טכיירגרעד טשינ טָאה קלָאפ ןייק .טכילפ רעייז ןָאטעג ןבָאה עלַא

 .(' דוסי ןקיליוויירּפ ךעלסילשסיוא ןַא ףיוא ןטורקער ןופ טנעצָארּפ ןכיוה

 ליפ ַא ןיא טריטנולָאװ רָאנ טשינ ןבָאה ןדיא עקידלארשי-ץרא יד

 -ילימ ערעייז רָאנ ,רעבַאדַא עכיײרלָאצ רעמ יד רעדייא לָאצ רערעסערג

 שטָאכ .הגרדמ רערעכעה ליפ ַא ףיוא ןעוועג ןענעז ןעגנוטסייל עשירעט

 יד ןגעק טרינימירקסיד טשינ ןרידנַאמָאק עשילגנע יד ןבָאה לעיציפָא

 טיהעגסיוא ךיז טייצ רעבלעז רעד ןיא ייז ןבָאה ,עקיליוויירפ עשיבארא

 עטסרעמ יד שטָאכ ,רעבָא ןדיא יד .טנָארּפ םעד ןבעל ץעגרע ייז ןצונ ןופ

 -ײטּפָא-ספליה יילרע-לכ ןיא ןעוועג טנכעררַאפ לעיציּפָא ןענעז ייז ןופ

 -סערג רעד טימ ןטייהנגעלעג ליפ ייב טפמעקעג שיטקַאּפ ןבָאה ,ןעגנול

 ןרָאװעג טביולעג ךעלטנפע לָאמנייא טשינ ןענעז ןוא טייקשידלעה רעט

 ירעמָאגטנָאמ ,לעווייוו ךעלסילשנייא ,רעריפ עשירעטילימ עשילגנע ןופ

 .ןָאסליװ דנַאלטיימ ןוא

 -ףוס טָאה לארשיײץרא ןשידיא ןופ דרָאקער-המחלמ רענייפ רעד

 יד וצ ןרעהוצוצ רעסעב ךיז גנוריגער עשילגנע יד ןעגנואווצעג ףוס-לכ

 -ַאב ַא .טכַאמ-רעטילימ עשידיא ַא ןפַאש ןגעוו ןעגנורעדָאפ עקידרדסכ
 א ןופ ץיצַאזינַאנרָא רעד טימ ןרָאװעג טכַאמענ זיא בײהנָא רענעדייש

 ןיא ,רעטעּפש ראי ַא טימ 1943 רָאי םעניא "טנעמיגער רעניטסעלַאּפ

 -ידיא ַא ןופ גנודנירג יד טרימַאלקָארּפ לעיציּפָא ןעמ טָאה ,1944 רעמיז

 ,55 ,ז ,"לארשי ץרא ןיא ןדיא,, ,יקצואוער .א 64
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 ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא סָאװ ,עדַאגירב רעש

 (תרש) קָאמרעש השמ ,ןימַאשזדנעב לארענעג:-רידַאגירב ןשידיא-שילגנע
 .ןעגנוכיירגרעד עקיזָאד יד ןיא טסנידרַאפ ןסיורג רָאג ַא טַאהעג טָאה

 ךיױוא טגנידאבמוא ןעמ ףרַאד ןעוטפיוא-חמחלמ ץעשידיא יד וצ
 א ןיא זיא ץעירטסודניא-י"א עשידיא יד סָאװ ,טקַאפ םעד ןענעכערוצ
 םעניא ןוא טעברַא-המחלמ ףיוא טלעטשעגרעביא ןרָאװעג סָאמ רעפיורג
 א םעמכ טכאמעגסיוא ןעגנולעטשַאב-יײמרַא ןבָאה ,לשמל ,1942 רָאי
 98 ןפָארטַאב ןַאד טָאה סָאװ ,עיצקודָארּפ רעצנַאג ריא ןופ טפלעה

 | ,טנופ ןָאילימ

 דנַאלגנע ןבעגעג טָאה בושי רעד סָאװ ףליה רעד טימ קיטייצכיילג

 רעטייווצ רעד טריפעגסיוא ןרָאװעג יירטעג זיא ,גירק םעד ןריפ םייב
 -געמ עלַא ךרוד ."ךובסייוו, ןגעק ףמַאק : גנוזָאלּפמַאק סנוירוג-ןב ןופ לייט
 טריפעגניירַא ןעמ טָאה רבדמ ןוא םי ךרוד ,ןגעוו עכעלגעממוא ןוא עכעל
 ךיוא ןדָאב טפיוקעגנייא טָאה ןעמ ןוא י"א ןייק םילוע "עלַאגעלמוא,
 ,ןדָאב ןפיױק וצ ןדיא ןטָאברַאפ טָאה "ךובקייוו, סָאד ואוו ,ןטיבץעג יד ןיא

 רַאפ ףליה רעד ןיא ייס ןוא ,"ךובסייוו , ןגעק ייס :סעיצקַא ץעדייב ןיא
 רעקידנדנעלב רעד ךיוא גיוא ןרַאפ ןעקנואוועג טָאה סיילע יד ןוא דנַאלגנע
 ןופ גנופַאש רעד וצ ,ליצ םוצ רעטנענ טירש ַא ךָאנ טירש ַא : גנוזָאל

 .קלָאפ טײרּפַאב ַא ךרוד הנידמ רעשידיא רעיירפ ַא

 -עגסױרַא ןרָאװעג גירק ןופ ךורבסיוא ןכָאנ זיא לָאמ ןטשרע םוצ

 גנוטאראב-טלעוו רעד ףױא הנידמ עשידיא א ףיוא גנורעדָאּפ יד טקור
 לרעב .תונייע ןיא 1941 בײהנָא תודחאתה-(.ס .צ) ןויצ ילעוּפ ןופ
 -םיױרַא טייקידנעווטיונ יד ןכָארטשעגרעטנוא טרָאד טָאה ןַאסלענעצַאק
 עשידיא סָאד ךיז רַאפ טעז סע סָאװ ,סָאד םירובד ץערָאלק טימ ןגָאזוצ
 טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס , .גירק ןכָאנ ןבעל ןופ גנידַאב ַא םלֵא קלָאּפ

 רעזנוא ןופ גנוזעל יד' :ןגָאז ןוא ךיוה רעד ןיא ןָאפ יד ןבייהוצפיוא קירוצ

 ,' "'הנידמ עשידיא ַא יו לארשי ץרא זיא עגַארפ

 מָאה ,רעמרַאשט קיטנַאלטַא ןופ ןעגנוזָאל יד ףיוא ךיז קידנציטש
 ףױא טכער ןופ גנונעקרענָא יד טגנַאלרַאפ גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד
 רעימערּפ רעשיטירב רעד .קלָאפ ןשידיא ןרַאפ ךיוא דנַאלרעטָאפ ַא
 ערעייז ןיא ןבָאה טלעווזור טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא רעד ןוא לישטרעשט
 -םניירפ ,ןוויטיזָאּפ ַא ןיא ןעגנורעדָאפ עקיזָאד יד ןגעוו ןבירשעג ווירב
 ןיא) עדערדָאידַאר ןייז ןיא סָאד טָאה טקירדעגפיױא רָאלק .ןָאט ןכעל

 ,372 ,ז ,טרָאד ,יקסבלסרב השמ (5
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 ,טטאמס לַאשרַאמ רעימערּפ רענַאקירּפַא-םורד רעד (1941 רעבמעווָאנ

 ,לארשי ץרא ייז ןבעג ןגעוװ ןדיא יד וצ ןעגנוכערּפשרַאפ יד , : קידנגָאז

 -טלעוו ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא ןרָאװעג ןענעז

 ."ץצזעג

 םגנַאּפנָא ןטלַאהעגּפָא ,ןטסינויצ רענַאקידעמַא יד ןופ ץנערעפנַאק יד

 .ד ןופ לײטנָא ןטימ "רָאמטליב , לעטָאה ןיא קרַאידינ ןיא 1942 יַאט

 רעשידיא ַא ןופ גנופַאש ץעקידפכית יד, :טגנַאלרַאּפ טָאה ,ןוירוג-ןב

 רעיינ רעד ןופ לייט ןלַארגעטניא ןַא סלַא לארשי ץרא ןיא הנידמ

 טָאה סָאװ ,םַארגָארּפירָאמטליב רעקיזָאד רעד ."טלעוו רעשיטַארקַאמעד

 ןשיטילָאּפ ןופ סעיצַאריּפסַא עשיכולמ עטלַא יד ףיוא טצימשעג ךיז

 רעסיורג רעד ןופ ןימאמ ינא רעד ןָא ןַאד ןופ ןרָאװעג זיא ,םזינויצ

 יד .טלעװ רעד רָאג ןיא ללכב ןדיא ןופ יז ןטסינויצ ןופ טייהרעמ

 ,םילשורי ןיא ןטלַאהעגּפָא טעטימַאק-סנָאיצקַא ןשיטסינויצ ןופ גנוציז

 -רָאמטליב ןופ דוסי ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה ,1942 רעבמעווָאנ ןט10 םעד

 ַא ןופ טַאלוטסָאּפ םעד טרימַאלקָארּפ ךעלרעייפ טָאה ןוא םַארגַארּפ

 סָאװ גנונדרַא-טלעװ עיינ יד, :לייוו ,לארשי ץרא ןיא הכולמ רעשידיא

 יד ףױא ןציטש טשינ ךיז ןעק ,ןוחצנ םעד ךָאנ ןרעוו ןּפַאשעג טעוו

 םעלבַארּפ סָאד ןמז לכ ,טייקכיילג ןוא טייקיטכערעג ,םולש ןופ ןּפיצנירּפ

 ."ןרָאװעג טזיילעג קידנעטשלופ טינ זיא טייקיזָאלמיײה רעשידיא ןופ

 ךיוא 1944 רעבמעצעד ןיא טָאה סערגנַאק-טלעװ רעשידיא רעד

 עקיזָאד יד .לארשי ץרא ןיא הכולמ רעשידיא א ןופ גנופַאש יד טגנַאלרַאפ

 ןשיטסינויצ םעד ףיוא ןַאמצייוו .ּפָארּפ טרימַאלקָארּפ ךיוא טָאה ןעגנוזָאל

 עשיטסינויצ יד .1944 רעבמעצעד ףוס ,ביבא-לת ןיא רָאּפנעמַאזוצ

 -נעורעּפ עטנענימָארּפ ךרוד ןרָאװעג טציטשרעטנוא ןענעז ןטַאלוטסָאּפ

 ירגַאב ןייז ןיא .טלעוו רעשידיא-טינ רעד ןופ ןעיײטרַאּפ ןוא ןטייקכעל

 -ַאגרַא רעשיטסינויצ רענַאקירעמַא רעד ןופ ןָאשנעװנַאק רעד וצ גנוס

 טרעלקרעד טלעווזור טנעדיזערּפ טָאה (1944 רעבָאטקַא ןיא) עיצַאזינ

 הכולמ רעשיטַארקָאמעד רעשידיא ַא ןופ גנוּפַאש רעד רַאפ המכסהח ןייז

 ןרָאװעג טציטשרעטנוא ךיוא זיא גנורעדָאפ עקיזָאד יד .לארשייץרא ןיא

 -עּפנָאק ריא ףיוא טָאה עטצעל יד .ײטרַאּפ-רָאבייל רעשילננע רעד ךרוד

 רעד רַאפ ץיטַאּפמיס ריא טקירדעגסיוא 1944 רעבמעצעד ןיא ץנער

 ױזַא ןעגנַאגרעד זיא ןוא י"א ןיא טייהרעמ רעשידיא ַא ןופ גנוּפַאש

 שיוטסיוא ןַא ןריפכרוד לָאז'מ זַא ,גַאלשרָאפ םעד ןקורסױרַא יו טייוו

 ןציזַאב רעבַארַא יד , .גנורעקלעּפַאב רעשיבַארַא ןוא רעשידיא רעד ןופ
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 ןגָאזּפָא טשינ ייז ןענעק םעד בילוצ ןוא רעדנעל עטסוּפ ןוא עסיורג ךס ַא

 ללכב ףרַאד'מ .לארשי ץרא דנַאל םעניילק םעד ףיוא טכער סָאד ןדיא
 לארשי ץרא ןופ חטש םעד ןרעפערגרַאפ ןופ טייקכעלגעמ יד ןטכַארטַאב
 ,= "ןדריה רבע ןוא עיריס ,םירצמ טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא ךרוד

 ןצנַאטסניא עשילגנע עלעיציפָא יד ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןופ ןעגנומיטשַאב עלאגעלמוא יד ןיא ןטלַאהעג רעטייוו ךיז י"א ןיא
 -לעװ ,לקיימ קעמ דלָארעה רַאסימָאק-ךיוחה רעשילגנע רעד ."ךובסייוו,
 ןופ רעגלָאפכָאנ רעד סלַא 1938 ץרעמ ןיא טמַא ןייז ןיא ןײרַא זיא רעכ
 רענעלּפ טרילומרָאּפ עדער א סנייז ןיא 1943 ןטימ ןיא טָאה ,ּפָאקואוו
 "ףיצקורטסנַאק עטײנַאב , ריא ןיא דנַאל ןופ גנולקיוטנַא רעד רעביא
 יו ןצנַאנניא טָאה דנַאל-טַאדנַאמ ןופ רַאסימָאק-ךיוה רעד .גירק ןכָאנ
 טָאה רע .םעלבָארּפ שידיא ַא ָאד זיא'ס זַא ,ןייזטסואווַאב םעד ןרױלרַאּפ
 ,הילע רעשידיא ַא ןופ ןויטקעּפסרעּפ יד טכַא ןיא ןעמונעג טשינ ןצנַאגניא
 טלָאװעג טָאה רע .וו .ַא .א גנולקױװטנַא רעלעירטסודניא רעשידיא ןופ
 ןופ רעטקאראכ ןכעלטּפַאשטריװדנַאל םענענַאטשעגּפָא םעד ןטלַאהפיוא
 זיא י"א זַא ,טגָאלקעג ךיז ןוא ןכאלעּפ עוויטימירּפ ןופ טנױאווַאב ,דנַאל
 -ב טרעפטנעעג םיא טָאה ףרַאש .טרעקלעפַאברעביא קידארומ ןיוש
 עדער עקיזָאד יד טסנעייל וד ןעוו , : ןפוא ןקיטיידייווצמוא ןַא ףיוא ןוירוג
 םעד טנפעעג טשינ לָאמנייק ןבָאה דנַאל ןופ רעשרעה יד זַא ,ךיז טכוד
 ןבָאה ,עיצאראלקעד-רופלַאב ַא ןגעוו טרעהעג טשינ לָאמנייק ןבָאה ,ך"נת
 לָאמנייק ןבָאה ,טַאדנַאמ ןופ ןפַארגַארַאּפ יד טנעיילעג טשינ לָאמנייק
 לָאמנייק ךיז ןוא עינָאלָאק עשידיא ןייק טכוזַאב טשינ ןבעל רעייז ןיא
 ןבָאה ייז זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא -- ץולח ןשידיא ַא טימ ןפָארטעג טשינ
 רוטנעגַא רעשידיא א ןופ ץנעטסיסקע רעד ןגעוו טרעהעג טשינ לָאמנייק
 -ַאב ךיז ןוא ןפלעהטימ ,טַאדנַאמ ןטיול ףרַאד סָאװ ,לארשי ץרא רַאפ
 .'"דנַאל ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןקיליײט

 1944 ץרעמ ןטס951 םעד ךיז ןבָאה (1999 רָאי ןופ) "ךובסייוו, ןטיול

 הילע רעשידיא רַאפ לארשי ץרא ןופ ןרעיוט יד ןסילש ירמגל טפרַאדעג

 םיול .י"א ןייק ןדיא 75,000 ןעמוקעגניירַא ןבָאה ןלעוו סע יו םעד ךָאנ

 ןעמוקעגניירא ןענעז עיצַארטסינימדַא-י"א רעד ןופ ןובשח ןעיונעג םעד
 רעטמיטשַאב רעד רעביא תושפנ 31 טסייה סָאד ,78,091 ןימרעט םעד זיב
 . ..לָאִצ

 ,580 .ז ,2 ךנַאב ,"םזינויצ ןופ עטכישעג יד; ,ןַאמעניצ בקעי 6

 'ב ,הכרעמב ,טילשה ירבדל הבושת (
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 טָאה ,סיצַאנ יד ןופ הלּפמ ןוא גירקטלעוו ןופ גנוקידנערַאפ רעד טימ

 ןעוועג זיא סָאוװ "ךובסייוו, סָאד זַא ,טרַאוװרעד גנונעװַאב עשיטסינויצ יד

 -נוזַאב .טרילונַא ןרעוו טעוו ,רעבַארַא יד יבנל ץיצַאלוטיּפַאק-ךכנימ ַא

 יו םעדכָאנ ןעגנונפָאה עשיטסינויצ יד ןסקאװעג ןענעז קרַאטש סרעד

 -רעטעברא עשילגנע יד 1948 ננילירפ ןיא טכאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא'ס

 טרעברעה ןופ גנורעלקרעד יד ןורכז ןיא שירפ ןעוועג ךָאנ זיא'ס .יײטרַאפ

 "ףךובסייוו, סָאד זַא ,רעריפ-רָאבייל עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ,ןָאסירָאמ

 ןבעגעג ןענעז עכלעוו תוחטבה ןופ ןכערברַאֿפ שיניצ ַא , זיא 1989 ןופ

 -רעד עכעלנע "!טלעוװ רעצנַאנ רעד רַאפ קלָאפ ןשידיא םעד ןרָאװעג

 רעד ,ןאטלאד טכעלטנפערַאפ ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה ןעגנורעלק

 .גנוריגער-רָאביײיל רעד ןופ ןרָאטסינימ ערעדנַא ןוא רעטסינימ-ץנַאניפ

 ןרָאװעג רָאלק זיא'ס ןעוו ,גנושיוטנַא יד רעטיב רעייז ןעוועג זיא רַאפרעד

 סרעדנוזַאב ןוא גנוריגער-רָאבייל רעד ןופ גנולעטש עשיטסינויצײטנַא יד

 רעד ןזיועגסױרַא טָאה'ס סָאװ ,י"א שידיא א וצ האנש ענעסיברַאפ יד

 .ןיוועב טסנרע ,גנוריגער-רָאביײל רעד ןופ רעטפינימ-ןרעסיוא

 עשיטילָאּפ ריא טרירטנעצנַאק טָאה גנונעוװַאב-טלעוו עשיטסינויצ יד

 גיז ןכַאנ ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןטַאמש עטקינייארַאפ יד ןיא טץעטױװיטקַא

 ןיא .טלעוו רעצנַאנ רעד רַאֿפ שאהח דומע רעד סקַא-יצַאנ רעד רעביא

 ןאמורט ירעה טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא רעיינ רעד טָאה 1949 טסוניוא

 ןכלעוו ןיא ,ווירב א טימ ילטע רעימערּפ ןשילגנע םוצ טעדנעוועג ךיז

 ןזָאלוצנײרַא דימו ףכית גנורעדָאפ יד ןרָאװעגנ טלעטשענסױרַא זיא'ס

 םָאד ןבָאה 1948 רעבמעצעד ןיא .לארשי ץרא ןייק ןדיא טנזיומטמ 0

 "ער ןעמונעגנַא ןָאטגנישַאו ןיא טַאנעפ רעד ןוא זיוה-ןטנַאטנעזעדּפער

 שדוח ןבלעז ןיא .ןטַאלוטסָאּפ ענייז ןוא םזינויצ םעד תבוטל סעיצולָאז

 -סגנושרָאפסױא רענַאקירעמַא-שילגנע עלעיצעּפס יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 רַאפ סעיצַאדנעמַאקער עקידנכערּפשטנַא ןכַאמ לָאז סָאװ ,עיסימָאק

 רעבמעװָאנ ןטס21 םעד) רעירפ טייצ עצרוק א .ןעגנוריגער ערעייז

 -ימָאקייח רעיינ רעד טמא ןייז ןעמונעגרעביא םילשורי ןיא טָאד (8

 לַאשרַאמדלעפ ךָאנ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,םַאהגנינָאק ןַאלַא רעפ רענָאש

 עשידיא יד טקיטכערַאב סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טָאה רעכלעוו ,טראג

 ןרעמנוא זַא ,טרַאװרעד טָאה גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד .ןעגנוטרַאװרעד

 טלעוו רעד ןיא תוחוכ-סטייהיירפ ערעדנַא ןופ ןוא עקירעמַא ןופ קורד

 קיטילָאּפ עשידיא-יטנַא יד ןכערבנעמַאוצ טעוװ ,אפוג דנַאלגנע ןיא ןוא

 ןיא טקנוּפדנעװ רעיינ א ןעמוק טעוװ סע ןוא גנוריגער-רָאכיײל רעד ןופ

 .י"א ןייק הילע רעיירפ ַא רַאפ ןוא הנידמ רעשידיא ַא רַאֿפ ףמַאק
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 ךיז זיא סָאװ ,ץנערעּפנַאק עשיטסינויצ עקידהמחלטכַאנ עטשרע יד
 יד טריטּפעצקַא טָאה ,1949 טסוגױא ןיא ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעגפיונוצ
 -חקולח ןדעי ןפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק טָאה ןוא םַארגָארּפ-רָאמטליב
 גנורינער רעשילגנע רעד וצ טרילעּפַא טָאה ץנערעפנָאק יד ; םימָארּפמַאק
 ןַא ןריזילאער ןטסלענשמַא יו לָאז'מ רעקלעפ ץעטריאילַא יד וצ ןוא
 רעפסנַארט םעד ןכעלגעמרעד טעװ סָאװ ,האולה עלַאנָאיצַאנרעטניא
 עקידנכערּפשטנַא ןא ןענָאמנייא ןוא י"א ןייק ןדיא ןָאילימ ןטשרע ןופ
 קלָאפ ןשידיא רעד תבוטל דנַאלשטייד ןופ גנוקידעשטנַא ץעלעיצנַאניפ
 ,לארשי ץרא ןיא טעברַא-יובפיוא ןייז ןוא

 -ַאב זיא סָאװ ,עיסימָאק-סגנושרָאפסױא רענַאקירעמַא-שילגנע יד
 ערעדנוזַאב ייווצ טימ רענַאקירעמַא 9 ןוא רעדנעלגנע ס ןופ ןענַאטש
 -עג וויסנעטניא טָאה ,(רעדנעלגנע ןַא ןוא רענַאקירעמַא ןַא) רעציזרָאפ
 -ַארייא ענעדישראפ טכוזַאב טָאה יז .םישדח עכעלטע ןופ ךשמב טעֿברַא
 עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל יד ,רעדנעל עשיאעּפ
 זיא סָאװ ,גנומייל עשיטסינויצ יד .םירצמ ןוא לארשי ץרא ףוט םוצ ןוא
 מימ ןגױצַאב טשרעמוצ ךיז טָאה ,סעיסימָאק יילרעלכ יד ןופ דימ ןעוועג
 יורטוצמוא רעד ןענורעצ רעטעּפש זיא ךָאד .עיסימָאק רעד וצ ךיוא דשח
 .עיסימָאק רעד ןופ טייקימעט רעד וצ וויטיזָאּפ ןגױצַאב ךיז טָאה יז ןוא
 -נָא םעוו גנוריגער-ילטע-ןיוועב יד יצ טלפייווצעג ןעמ טָאה רקיע רעד
 ןיא שיטסירעטקַארַאכ .עיסימָאק רעד ןופ סעיצַאדנעמָאקער יד ןעמענ
 ןַא -- םארק ילטרַאב ןשיוװצ ךערּפשעג ַא ןעוועג זיא טכיזניה רעד
 םארק .ןייטשנייא טרעבלַא ןוא עיסימָאק רעד ןופ דילגמימ רענַאקירעמַא
 -טלעוו סלַא טכער ןייק טשינ טסָאה וד, : ןענייטשנייא וצ טהנעטעג טָאה
 .עקסַאמ-ךיור' ַא רָאנ זיא עיסימָאק עקיטציא יד זַא ,ןגָאז וצ רעגריב
 ומסייוו ױזַא יו, --- ."תמא טשינ זיא סָאד זַא ,רעה ןיימ ,רימ ביולג
 ןיב'כ, -- טגערפעג טרעדנואוורַאפ ןייטשנייא .ּפָארּפ מָאה --- "? סָאד
 סע טלדנַאװרַאֿפ טמַא-לַאינָאלָאק רעד זַא ,ןבעגעגוצ רע טָאה ,רעכיז
 ךייא ליוו ךיא , : טרעפטנעעג ףיורעד םיא טָאה םארק רעבָא ."םעד ןיא
 סָאװ םישעמ יד טיול ןטּפשמ זנוא טלָאז ריא זַא ,רָאטקַאד ,ןגײלרַאפ
 םארק ."עיסימָאק רעד ןופ טכירַאב םעד ןכעלטנפערַאּפ ןכַאנ ןעמוק ןלעוו
 יד ןגלָאפ טעװ רע זַא ,ןעניוועב טביולגעג טעטיוויאַאנ ןייז ןיא טָאה
 ,טגייצרעביא רעבָא ךיז רע טָאה רעטעּפש .עיסימָאק רעד ןופ ןסולשַאב
 ,דוסי ןטסעפ ַא טַאהעג ןבָאה תוששח סנייטשנייא זַא

 רעקיזיר רעד ןיא ןעוועג זיא ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד ןופ הבושת יד
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 רעד .דנעטשמוא ץלַא רעטנוא י"א ןייק הילע רַאּפ -- טייהרעמ

 : טגנַאלרַאּפ קימיטשנייא טָאה ןלױּפ ןיא ןדיא יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 ַא ;י"א ןייק עיצַארגימיא עשידיא עיירפ ; "ךובסייוו, סָאד ןּפַאשוצּפָא

 ןייז ןיא .עניטסעלַאּפ ןיא םויק רעלַאנָאיצַאנ רעקיגנעהּפָאמוא רעשידיא

 ןענעז םע זַא ,טרעלקרעד ןוירוג-ןב טָאה עיסימָאק רעד רַאפ גנורעלקרעד

 וצ טיירג טינ ןענעז רימ, .ןבעל ןופ רערעייט ןענעז סָאװ ,ןכַאז ָאד

 יַאב ןלעוװ רימ ןעוו וליּפַא ,טייקידנעמשסכלעז רעזנוא ףיוא ןטכיצרַאּפ

 רעד ןיא עדער ַא ןיא .(411 טייז עז) "זיירּפ ןרעייט ַא ןלָאצַאב ןפרַאד

 רימ ןענעז ןכַאז 9 רַאפ, :טרעלקרעד ןוירונךב טָאה םירחכנה תפסא

 "נייא רעשידיא רעד ןופ םייחיירפ רעד רַאפ : ןרעוו וצ טעגרהעג טיירג

 ןוא דנַאל ןופ ןשינעטסיװ יד ןעיוב וצ טכער רעזנוא רַאפ ,גנורעדנַאװ

 ןייז ןיא קלָאפ רעזנוא ןופ טייקידנעטשסבלעז רעשיטילַאּפ רעד רַאּפ

 ."דנַאל

 -ַאב) "ירבעה ירמה תעונת, ןסייהעג ןַאד טָאה סָאװ ,"הנגה, יד

 וצ םודנַארָאמעמ ריא ןיא טָאה ,(' (דנַאמשרעדיװ ןשידיא ןופ גנוגעוו

 יד , זַא טסייוו יז זַא ,טרעלקרעד ,םינָאנַא ןבעגעגרעביא ,עיסימָאק רעד

 -קיל ןוא ןקירדוצרעטנוא תונכה טכַאמ עיצַארטסינימדַא-י"א עשילגנע

 ןרידיווקיל וצ ידכ רעבָא .דנַאטשרעדיװ ןשידיא ןופ גנוגעװַאב יד ןרידיוו

 ןעמ ףרַאד ,הנגה יד זיולב וליּפַא רעדָא ,גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ יד

 יד ןופ ןסײרסױרַא ןוא דנַאל ןיא בושי ןשידיא ןצנַאג םעד ןרידיווקיל

 ןופ טרָא ןפיוא -- -- -- ןויצ וצ עביל עקיבייא יד טלעוו רעד ןופ ןדיא

 ןלעוװ רעדָא ןרעוו טריטסערא ןלעוו סָאװ טנזיוט רעדָא טרעדנוה עדעי

 .("ערעדנַא רעטנזיױט ןוא רעטרעדנוה ןייטשפיוא ןלעו ,ןלַאפ

 רעד ןופ טכירַאב רעד טכעלטנפעראפ ןרָאװעג זיא 1946 לירּפַא ףוס

 זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה עיסימָאק יד .עיסימָאק

 ,רענעמלוסומ ןוא ןדיא ,ןטסירק רַאפ דנַאל קילייה א זיא לארשי ץרא

 רעלַארטיײינ ַא ךרוד ןרעוו טעטלַאװרַאפ אבהל ךיוא ךיוא ָאזלַא ףרַאד'ס

 ךרוד ןרעוו טזיילעג טשינ ןעק עגַארפ עשידיא יד .טכַאמ-ןרָאטַאדנַאמ

 םיל רבעמ ןרעדנַאװסיױא ןפרַאד ןדיא עשיאעּפָאריײא יד .לארשי ץרא

 טנזיומ 100 ןזָאלנײרַא ףרַאד'מ .עּפָאריײא ןיא ןענדרָאניײא ךיז רעדָא

 ץעזעג-עניטסעלַאּפ םָאד ןרעסעבסיוא ,לארשי ץרא ןייק ןדיא עזָאלמייה

 .וו .ַא .א ברעוורעד-דןדָאב ןגעוו

 ןענעז סָאװ ,ןּפורגפמַאק יד ןסָאלשעגנַא ןעװעג ךיוא ןַאד ןענעז "העונת, רעד ןיא (8

 ,ןטסינָאיזיװער יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג
 יא ,"ח"מלּפה רפס, (9
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 העדב טינ טָאה גנוריגער עשילגנע יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא דלַאב
 קימיטשנייא ,ןעגנורעדָאפ ענעדײשַאב ,עלַאמינימ יד וליּפַא ןבעגוצכָאנ
 .עיסימָאק-םגנושרָאפסײױא רענַאקירעמַא-שילגנע רעד ךרוד ןעמונעגנָא
 רעד ןפרָאװעגוצ גנוריגער עשילגנע יד טָאה ,טנויוט 100 טָאטשנָא
 ,1946 רעמוז ןיא .ןטַאקיפימרעס טנזיוט ...עצנַאנ רוטנעגַא רעשידיא
 טרעלקרעד ןיוועב טָאה ,טכירַאב-עיפימָאק ןופ ץעיצַאקילבוּפ רעד ךָאנ
 םיכסמ טינ טעוװ רֶע זַא ,ײטרַאּפ-רָאבייל רעד ןופ ץנערעפנַאק רעד ףיוא
 -ךַאפ סָאד לייוו ,י"א ןייק ןדיא טנזיוט 100 ןופ עיצַארגימיא ןַא וצ ןייז
 .סעיזיוויד עשילגנע עשירפ ןיהַא ןקיש לָאז'מ זַא ,טגנַאל

 -ןסַאמ יד .טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ ןרָאװעג זיא בושי ןגעק ףמַאק רעד
 טשינ רעבַָא ןבָאה (1946 ינוי ןט29 םעד) "תבש ןצרַאװש , םעד ןטסערַא

 -י"א ןקידנפמעק ןופ דנַאטשרעדיוװ םענעפָאלשעג םעד ןכערב וצ ןזיװַאב
 .בושי

 ןַאלּפ םעיינ ַא טכעלטנפערַאפ ןַאסירָאמ טרעברעה טָאה ילוי ףוס
 -ידיירג-ןסירָאמ ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ,גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ
 ,דנַאל ןופ עיצַאזילַארעדעּפ יד ןריפוצכרוד טליצעג טָאה ןַאלּפ רעד .ןַאלּפ
 ךיפ ןיא טליימעגנייא ןרעוו ןַאלּפ םעד טיול לָאז לארשי ץרא ברעמ
 רעשידיא ַא ;דנַאל ןופ חמש בור ןיא -- ןָאיַאר רעשיבַארַא ןַא : ןענַאיַאר
 םילשורי ןופ ןָאיאר רעד ; ליימ טַארדַאוװק 1,800 ןופ חטש ןפיוא -- ןָאיַאר

 --- בגנ ןופ ןַאיַאר רעד ןוא ,טפַאשרעה רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא רעטנוא

 םַאנַאטיױא ןייז לָאז ןָאיאר רעדעי .דנַאלגנע ןופ טּפַאשרעה רעד רעטנוא

 ןירעשרעה יד טביילב דנַאלגנע .ץנעטעּפמָאק עטצענערגַאב ַא ןבָאה ןוא

 טרירטנעצנַאק ןענעז רעייטשרָאפ עריא ןופ טנעה יד ןיא ןוא דנַאל ןרעביא

 -ץג ,ײצילַאּפ ,ןעגנואיצַאב-ןרעסיוא ,טייקרעכיז ןוא ץוש ןופ םינינע יד

 ןעוועג זיא ןענַאיאר ערעדנוזַאב יד ןופ עימָאנַאטױא יד .לָאצ ןוא ןטכיר

 ,טצענערגַאב קרַאטש

 ןָאדנָאל ןייק ץנערעפנַאק עיינ א ןפוררַאפ טָאה גנוריגער עשילננע יד

 טלָאװעג טָאה ןיוועב טסנרע רעכלעוו וצ ,1946 רעבמעטּפעס בײהנָא ףיוא

 -ץּפנָאק רעקיזָאד רעד וצ ."ןַאלּפןָאסירָאמ , ןטגיײלעגרָאּפ םעד ןעגנערב

 יד ןופ ןוא ןדיא יד ןופ רעייטשרָאפ יד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןענעז ץנער

 ימפומ רעמילשורי רעד זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה רעבַארַא יד .רעבַארַא

 רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא ןייטש ןוא עמרוט ןופ טיירּפַאב ןרעוו לָאז

 ,ןָאט וצ סָאד טגַאזטנַא ךיז ןבָאה רעדנעלגנע יד .עיצַאגעלעד רעשיבַארַא

 -םימ עטריטסערַא יד יּפלכ "טכיווענכיילג, םעד ןרעטשעצ וצ טינ ידכ
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 -םערַא ןסעזעג ךָאנ ןַאד ןענעז סָאװ ,רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ רעדילג

 ףיױא טָאה רוטנענַא רעשידיא רעד ןופ גנוטייל יד .ןורטַאל ןיא טריט

 ןיא עטריטסערַא יד ןופ טײהנזעװּפָא רעד ייב זירַאּפ ןיא גנוציז ריא

 גנַאל יו ,ץנערעפנַאק רעד ןיא ןעמענוצלײטנָא טשינ ןסָאלשַאב ןורטַאל

 טָאה יז ."ןַאלּפ-ןָאסירָאמ , רעד ןגיל טעוו ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ דוסי ןיא

 רעד ןופ םולשַאב םעד ןריפסיוא לָאז'מ גנורעדָאפ יד טיינַאב רעדיױו

 טנזיומ 100 ןזָאלוצנירַא עיסימָאק-סגנושרָאפסױא רענַאקירעמַא-שילגנע

 ןעלדנַאהרַאפ וצ טייקטיירג ריא טליימעגנטימ טָאה יז .י"א ןייק ןדיא

 .חמש ןקיאעפסנבעל א ףיוא הנידמ עשידיא ַא ןפַאש ןגעוו

 רעבמעצעד 14-9) לעזַאב ןיא סערגנָאק רעשיטפינויצ רעטס22 רעד

 -וטסָאּפ עשיטסינויצ עטנַאקַאב יד טקיטפערקַאכ לָאמַאכָאנ טָאה (6

 ץנערעפנַאק יד .י"א ןייק חילע רעיירפ ןוא הנידמ רעשידיא א רַאפ ןטַאל

 ,ץנערעפנַאק רענָאדנָאל רעד ןיא ןעמענוצלײטנַָא טינ ןסָאלשַאב טָאה

 טייקכעלגעמ יד ןבעג וצ ידכ ,טגײלענּפָא ןרָאװעג זיא ןימרעט סנעמעוו

 -מעווָאנ) ןורטַאל ןיא הסיפת רעד ןופ י"א ןיא רעריפדויצ עטיײרפַאב יד

 -נָאל רעד ןיא .ץנערעּפנַאק רעד ןיא ןעמענלײטנַא ןענעק וצ (1946 רעב

 -ַארַא ןופ רעיײטשרָאפ יד ןעמונעגלײטנָא רָאנ ןבָאה ץנערעפנַאק רענָאד

 ןרעטנוא "ןַאלּפךןָאסירָאמ , םעד ןפרָאװעגּפָא ןבָאה ייז ךיוא .רעדנעל עשיב

 ,רעבַארַא עשיניטסעלַאּפ יד ןופ סולפנייא

 סָאװ ,ןַאלּפ םעיינ ַא טקורעגסױרַא רעדנעלגנע יד ןבָאה לייוורעד

 טלָאזעג טָאה דנַאל סָאד .ןיוועב טסנרע ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה

 -ץּפמַאק-טכַאמ רעטצענערגַאב 8 טימ ןענָאיאר ןיא טליימעגנייא ןרעוו

 ןדעי ןיא גנורעקלעפאב רעד ןופ טייחרעמ רעד וצ דנכערּפשטנַא ,ץנעט

 ןרָאװעג זיא ברעװרעד-ןדָאב ןופ ןגָארּפ ןיא גנודײשטנַא יד .ןָאיַאר

 -עגּפָא ןעוועג ןענעז ןענָאישר עשידיא יד .טכַאמדןָאיַאר רעד טלייטעגוצ

 -ירעט םענעסָאלשענ ןייק טעדליבעג טשינ ןוא ןטייווצ ןופ רענייא טקור

 זיא ץנעמעּפמָאק עוויטוקעזקע ןוא עשירעבעגצעזעג יד .קָאלב ןלַאירָאט

 מפַאשרעה עשילננע יד .רַאפימָאק-ךיוה ןשילגנע ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג

 יד סלַא רָאי 2 ךָאנ ףיוא טרעגנעלרַאפ ןרָאװעג זיא דנַאל ןרעביא

 א ךרוד ןרעװ טצעזעגרַאפ לָאז הילע עשידיא יד .טכַאמ-רָאטַאדנַאמ

 ױזַא .טייצ רָאי ייווצ ףיוא ןטנַארגימיא 4,000 ןופ עטָאװק רעקידשדוח

 -שילננע רעד ןופ עיצַאדנעמַאקער יד ןרעוו טריפעגסיוא לָאז םורָא

 ןדיא טנזיוט 100 ןריפניירַא ןגעוו עיסימַָאק-סגנושרָאפסױא רענַאקירעמַא

 לָאז ןעמ יצ ןסָאלשַאב ןרעוו לָאז רָאי ייווצ יד ךָאנ .לארשי ץרא ןייק
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 ןופ םכסה ןייק ןייז טינ טעוו'ס ביוא .ױזַא יו ןוא הילע יד ןצעזרָאפ
 םָאװ ,טכירעג-תוררוב א וצ ןבעגעגרעביא ןרעוו ךַאז יד לָאז םידדצ עדייב
 רָאי ריפ ךָאנ ."רעקלעפ עטקיניײארַאּפ , יד ךרוד ןרעוו טמיטשַאב לָאז
 ןפיוא לּפַאטש ַא -- גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג ַא ןפורעגפיונוצ ןרעוו לָאז
 לַאפ ןיא .הנידמ רעניטסעלַאּפ רעד ןופ טייקידנעטשסבלעז רעד ןופ געוו
 .ןערי רעד ןכעגעגרעביא ןרעוו עגַארפ יד לָאז טייקימיטשנייא-טינ ןופ
 -ץערּפער סלַא ןריטסיסקע וצ ףיוא טרעה י"א ןיא רוטנעגַא עשידיא יד
 -ערּפער א ןענעשרי לָאז טרָא ריא ףיוא ןוא קלָאפ ןשידיא ןופ ץנַאטנעז
 -ץגּפָא ןרָאװעג זיא ןַאלּפ רעד ךיוא .י"א ןיא בושי ןשידיא ןופ ץנַאטנעז
 ,רעבַארַא יד ןוא ןדיא יד ךרוד קיטייצכיילג ןפרָאװ

 יד זַא ,ןרעלקרעד וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןיוועב זיא 1947 בײהנָא
 א זיא רַאונַאי ןיא ןרָאװעג טיינַאב זיא סָאװ ץנערעפנָאק רענַאדנַאל
 טשינ גנוריגער רעד ןופ גנוניימ רעד טיול זיא םַאדנַאמ רעד .לַאּפכרוד
 ןעגנוטכילפרַאפ עקידחריתס יד ןכיילגסיוא טשינ ןעק ןעמ ,רַאבריפסיוא
 ןבעגוצרעביא יו געווסיוא רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס .רעקלעפ עדייב ֹוצ
 .(ןעדי) "רעקלעפ עטקינײארַאפ , יד ןדײשטנַא וצ ןינע םעד

 ץניילק ןופ רעטערטרַאפ 11 ןופ עיסימָאק ַא ןפַאשעג טָאה ןעדי יד
 -טנַא טימ ןעמוק ןוא םעלבָארּפעניטסעלַאּפ סָאד ןרידוטש וצ תוכולמ
 ריא ןבױהעגנָא טָאה עיסימָאק יד .סעיצַאדנעמַאקער עקידנכערּפש
 ןייז םריפעג רעטייוו לייוורעד טָאה ןיוועב .1947 יַאמ ןיא טייקיטעט
 רעד ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא טרעלקרעד ןוא ץעיצַאטיגַא עשיבַארַאדָארּפ
 טמוק'ס ןוא קלָאפ ןייק טשינ ןענעז ןדיא זַא ,טעגראמ ןיא ײטרַאּפ-רָאבייל
 טשינ ךיז ןלָאז ןדיא רענַאקירעמַא יד ...דדנַאל ןגייא ןייק טשינ ייז
 .תומכח עכעלנע ןוא ,"סענזיב רעניטסעלַאּפ , ענייז ןיא ןשימנײרַא

 ,םייקימעט ריא טקרַאטשרַאפ "הנגה , יד טָאה לארשי ץרא ןיא
 -םמַאק ןרעטניה טלעטשעג שירַאדילָאפ ךיז ןבָאה ןרעגַאל יד ןיא ןדיא יד
 ןופ עיסימָאק ןעױי רעד וצ סעמַארגעלעט ןיא .בושי ןטרעטסײגַאב
 טנַאמעג תונברק-חמחלמ עשידיא יד ןבָאה ןרעטנעצ-םיטילּפ ענעדישרַאפ
 םעד ןבעג וצ ןוא "ךובסייוו , סָאד ןפַאשוצּפָא טרעדָאפעג ,טכער רעייז
 החּפשמ רעד ןיא ץַאלּפ ַא ןעמענרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד קלָאּפ ןטסטלע
 טייז עז) הנידמ רענעגייא ןייז ןיא קלָאפ יירפ סלַא רעקלעפ עלַא ןופ
7), | 

 טייחרעמ א טימ טָאה ןעדי רעד ןופ עיסימָאק-סגנושרָאפסיױא יד
 1947 טסוגיױא ףוס ןעמונעגנָא ,ןטלַאהעגּפָא םענייא ייב ,9 ןגעק 7 ןופ
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 ןַא ןוא עשידיא ַא ,תוכולמ ערעדנוזַאב ייווצ ןפַאש וצ טקעיָארּפ א

 טוטַאטס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא םילשורי רַאפ טמיטשַאב ןוא ,עשיבַארַא

 .("טַאטש ןויטַארעדעּפ ַא טגנַאלרַאפ טָאה טייהרעדנימ-ןעמיטש 3 יד)

 ןיטשַאב טלָאזעג חכולמ עשידיא יד טָאה טקעיָארּפ ןקיזָאד םעד םיול

 גערב םייב לָאט ןופ לייט ןטסערג םעד ,לאערזי קמע ,לילג-חרזמ ןופ

 .בגנ ןיא עבש ראב ןופ טקירטסיד םעד ךיוא יוװ ,םי ןשידנעלטימ ןופ

 -רַאפ ןשיטץעוװָאס ןופ טירטסױרַא רעד טָאהעג טָאה גנוקריוו עסיורג ַא

 -עג ןבָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא .ןַאלּפ-הקולח ןרָאפ ָאקימָארג רעטערט

 .פָארּפ :רעייטשרָאפ עשידיא יד ןופ ןטנעמוגרַא עשינָאל יד טכַאמ

 ןב ,רעווליס ללה .רד ,תרש השמ ,ןַאלּפַאק רזעילא ,ןוירוג-ןב ,ןַאמצייוו

 זיא רוטנעגא רעשידיא רעד ןופ םודנַארָאמעמ ןיא .א .א זמר דוד ,יבצ

 ןדיא 900,000 ןופרעד ,ץעּפָאריײא ןופ ןדיא 880,000 זַא ,ןזיװעגנָא ןרָאװעג

 .לארשי ץרא ןייק ןרעדנַאוװאוצסיוא טיירג ןעייטש ,ןרעגַאל יד ןיא

 םעטקופ-קייל ןיא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה 1947 רעבמעטּפעפ ןט16 םעד

 רעד ןופ טכירַאב םעד ןרעחוצסיוא ,ןעדוי רעד ןופ עיסעס ענײמעגלַא יד

 טעטימָאק ןלעיצעּפס םעיינ ַא טלייוועג טָאה'מ .עיסימָאק-עניטסעלַאּפ

 .ןריפסיוא עריא ןוא עיסימָאק רעד ןופ ןגַאלשרָאפ יד ןריזילַאנַא לָאז סָאװ

 ןטעברַאַאב וצ -- ענייא ,סעיסימָאק-בוס ייווצ ןּפַאשעג טָאה עיסימַאק יד

 רעקידרעירפ רעד ןופ טייחרעמ רעד ןופ ןגַאלשרָאפ יד רעכעלטנירג
 דוסי ןפיוא ןגַאלשרָאפ ערעיונעג ןטיירגוצ לָאז סָאװ ענייא ןוא ,עיסימָאק
 רעשילגנע רעד .עיסימָאק רעד ןופ טייחרעדנימ רעד ןופ תונקסמ יד ןופ
 ,גנורעלקרעד א ןבעגעגּפָא טָאה סנָאשוד שטירק רעמסינימ-ןעינַאלָאק
 רעד ןופ ןסולשַאב יד ןרידעּפרָאט וצ --- רָאלק ןעוועג זיא ליצ סנעמעוו
 ַאזַא ףיוא ןייז םיכסמ רָאנ ןעק גנוריגער עשיטירב יד :עיסימַאק-ןעדוי
 ייס ןרעוו טריטּפעצקַא טעװ סָאװ ,עגַארפ-עניטסעלַאּפ רעד ןופ גנוזייל
 זיא גנורינער עשילגנע יד .ןדיא יד ךרוד ייס ןוא רעבַארַא יד ךרוד
 ,קיטליגכיילג י"א ןזָאלרַאּפ וצ ןוא טַאדנַאמ ןופ ךיז ןגָאזוצּפָא טרידיצעד
 רעדָא עגַארפ-עניטסעלַאּפ רעד רַאפ גנוזייל ַא ןעניפעג טעוו ןעדוי יד יצ
 .םשינ

 רעבַארַא יד ןבָאה גַאלשרָאּפ-סטייהרעמ ןגעוו עיסימָאק-בוס רעד ןיא
 ןרעמיב ַא וצ טניירפ ערעייז טריזיליבָאמ טניירפ עשילגנע ערעייז ןוא

 רעד ןופ עירָאמירעמ ענעטינשעג ךיוא ױזַא יד ןרענעלקרַאפ רַאפ ףמַאק

 "ָאגוי ןוא עיסרעּפ ,עידניא ןופ טציטשעג ןרָאװעג זיא עיצולָאזער-סטיײהרעדנימ יד 0

 .עיווַאלס
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 ןענעז עיסימָאק רעד ןופ טקעיָארּפ ןלעניגירָא ןיא .הנידמ רעשידיא

 ןסיורג 8 ןעמוקַאב ןבָאה רעכבַארַא יד .ןעגנורעדנע לָאצ א ןעמוקעגניירַא
 ןסיורג ַא ךיוא ןוא (עבש ראב ןסָאלשעגנייא) בגנ ןקידנופצ ןופ קָאלב-דרע

 ופי ךיוא ; הנצינ זיב חיפר ןופ ץענערג ברעמ-םורד רעד סיואגנעל קָאלב
 .רעבַארַא יד ןבעגעגרעביא ןרָאװעג זיא רעבַארַא 70,000 עריא טימ
 א :ןעננורעסעבסיוא-ץענערג עכעלטע ןעמוקַאב ןכָאה ןדיא יד ךיוא
 ןופ לייט ַא ,ידג ןיִע ןוא הדצמ ןשיווצ חלמה םי םעד סיואגנעל סַאּפױדָאב

 ןעוועג זיא שיטַאמַארד .ַא .א דול ןיא דלעפ-ילפ םעד ,הפוטנ-תיב לָאט

 עקירעמַא טָאה רעדנעלגנע יד ןופ קורד ןרעטנוא .תליא םורַא ףמַאק רעד

 ַא ךָאנ רעבָא ,רעכבַארַא יד וצ ןרעהעג לָאז תליא זַא ,ןעוועג םיכסמ

 רעטצעל רעד טָאה ,ןַאמורט טנעדיזערּפ טימ ןַאמצייוו ןופ שינעגעגַאב

 -מרָאּפ רעקיטכיוו רעד ףיוא ןעגנורעדָאפ עשידיא יד תבוטל ןדישטנַא
 ,ףוס םי םייב טָאטש

 טָאה עיסימָאק יד סָאװ לארשי ץרא ברעמ ןופ טנעצָארּפ 62 ןגעק
 ןעמוקאב טציא עטצעל יד טָאה ,הנידמ רעשידיא רעד ןבעגעג רעירפ
 .עירָאטירעט רעבלעז רעד ןופ טנעצָארּפ 85 רַָאג

 טינ 23 ןוא ןטלַאהעגּפָא 17 ייב) 13 ןנעק 29 ןופ טייחרעמ ַא טימ

 עיסימָאק רעד ןופ גַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא עיסימָאק יד טָאה (דנזעוונָא

 ץטקינײארַאּפ , יד ןופ םונעלּפ רעד .ןעגנורעדנע עטריפעגניירַא יד טימ
 טריטּפעצקא ךעלדנע טָאה ,1947 רעבמעווָאנ ןטס29 םעד תבש ,"רעקלעּפ
 גנומיטש עטנַאּפשעג-שיטַאמַארד 8 ייב עיסימָאק רעד ןופ גַאלשרָאפ םעד

 יד ןופ רעיײטשרָאּפ 6 ייז ןשיווצ) 13 ןנעק 53 ןופ טייחרעמ ַא טימ

 -רָאפ עקידנזעװנָא יד ןופ למירד-ייווצ ,טסייה סָאד .(רעדנעל עשינבַארַא

 ןוא טקעיָארּפליײטעצ ןרַאפ טמיטשעג ןבָאה רעקלעפ יד ןופ רעייטש

 עשיבַארַא ןוא עשידיא עקידנעטשסכבלעז ייווצ ןופ גנופַאש רעד רַאּפ
 .תונידמ

 רעבַארַא יד ןבָאה ,רעבמעווָאנ ןטס50 םעד ,סנגרָאמ וצ ףיוא דלַאב

 זיא סָאװ ,י"א ןיא ןדיא יד ןגעק ףירגנָא ןטנּפָאװַאב רעייז ןבױהעגנַא

 ,המחלמ רעד וצ ריפניירא רעד ןעוועג ןוא טעטיוויסנעטניא ןיא ןסקַאװעג

 --- בושי ןקידלארשי ןגעק טרעלקרעד ןבָאה תוכולמ עשיבַארַא 6 סָאװ

 טקידנעעג ךָאד ךיז טָאה סָאװ ,ןָאילימ 40 ןגעק 600,000 ןופ המחלמ ַא
 ,1949 ץרעמ ןיא ןוחצנ ןשידיא ןקידנעטשלופ ןטימ

 ןענאמשעג ןפָא ןפמאק יד ןיא זיא עיצַארטסינימדַא-"א עשילגנע יד
 ןדיא יד ייב רעוועג טריקסיפנָאק ןוא רעבַארַא יד ןופ טייז רעד ףיוא
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 תוחוכ עלַא טימ טָאה גנוריגער עשילגנע יד .ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב

 ןשילגנע ןופ ףוס ןטימ זַא ,גנורעלקרעד ריא ןכעלקריװרַאפ טלָאװעג

 ַא ןיא ןלַאפנירַא לארשי ץרא טעוו ,1948 יַאמ ןט15 םעד טַאדנַאמ

 .סָאַאכ ןקידנעטשלופ

 עיסימָאק-עניטסעלַאּפ עלעיצעּפס יד טָאה 1948 רַאורבעּפ בײהנָא

 יָאק רעד ןופ טכירַאב רעד .טכירַאב ריא טכעלטנפעראפ ןעדוי רעד ןופ

 סָאװ ,טכַאמ-רָאטַאדנַאמ עשילגנע יד טריקיטירק ףרַאש טָאה עיסימ

 ןט15 ןרַאפ לארשי ץרא ןיא ןטעברַא וצ עיסימָאק רעד טינ טביולרעד

 רעד .עיצַאוקַאװע רעשילגנע רעקיטליגטנע רעד ןופ גָאט םעד ,יַאמ

 חכ-רעטילימ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןפַאש וצ טגנַאלרַאפ טָאה טכירַאב

 ןופ ןעי רעד ןופ סולשַאב םעד ןריפכרוד לָאז סָאװ ,ןעדוי רעד ןופ

 עלַא טכַאמעג לייוורעד ןבָאה ןצנאטסניא עשידיא יד .רעבמעווָאנ ןטס9

 ןשידיא ןיא רעדנעלגנע יד ןופ טכַאמ יד ןעמענוצרעביא ןעגנוטיײרַאברַאפ

 רעשידיא רעד ןוא ימואלה דעו ןופ גנוציז רעמַאזניימעג א ףיוא .חטש

 "םגנוריגער רעשידיא רעקילייווטייצ ַא ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא רוטנעגַא

 .י"א ןיא טקַא רעשיכולמ רעשידיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .טָאר

 ,גנולסיירטפיוא עשיטילָאּפ ַא ןעמוקעג רעדיוו זיא 1948 ץרעמ ןיא

 -קייל ןיא גלָאּפרעד ןשידיא ןסיורג םעד טָארדַאב ןצנַאגניא טָאה סָאװ

 רעיײטשרַאּפ רעד ,ןעטסָא ןערָאװ .1947 רעבמעווָאנ ןטס29 םעד סעפסקופ

 -פיוא ץרעמ ןט19 םעד זיא ,ןעוי רעד ןיא ןטַאמש עטקינייארַאפ יד ןופ

 יד בילוצ, זַא ,גַאלשרָאפ ַא טימ טַאר-סטייקרעכיז םעד רַאּפ ןטָארטעג

 ,סולשַאבדןעוי ןופ גנוריפכרוד רעד ייב "ןטייקירעווש ענעעזעגסױרַאפ-טינ

 ןפַאשעג לָאז םיא טָאטשנָא ןוא טגײלעגּפָא ןרעוו ןַאלּפ-הקולח רעד לָאז

 סָאװ ,ןעי רעד ןופ (תוסּפורטוּפא) "ּפישיטסָארט, עקילייווטייצ ַא ןרעוו

 .טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןשילגנע םעד ןטייברַאפ 1948 יַאמ ןט15 ןופ לָאז

 רוטנעגַא רעשידיא רעד ןופ רעטערטרַאפ םלַא זיא רעכלעוו ,רעווליס .רד

 זַא ,טרעלקרעד ךיילג טָאה ,גנוציז רעקיזָאד רעד ףיוא דנזעװנַא ןעוועג

 ןלעוו ,םולשַאב םענעגייא ריא ןריפוצכרוד קיאעפ טינ זיא ןעדוי יד ביוא

 רעד וצ גנורעלקרעד ןייז ןיא טָאה ןוירוג-ךב .ןָאמ ןיילַא ןדיא יד סָאד

 -עג יד, זַא ,טרעלקרעד ,ביבא-לת ןיא 1948 ץרעמ ןטס20 םעד ,עסערּפ

 רָארעט םוצ ץיצַאלוטיּפַאק טיײדַאב עקירעמַא ןופ גנולעטש עטרעדנע

 ןשיטירב ןכרוד ןרָאװעג טנּפָאװַאב ןענעז סָאװ ,סעדנַאב עשיבַארַא יד ןופ

 ןייז רעטנוא -- ןרָאװעג טלנומשעגניירַא ןוא םוירעטסינימ-ןרעסיוא

 "נע גנולעטש ץקיזָאד יד רעבָא .לארשי ץרא ןייק --- טַארָאטקעמטַארּפ
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 טרעמישרעד יז ןוא לארשי ץרא ןיא ץעגַאל יד ךעלצעזטנורג טינ טרעד
 םיכסמ טינ ןלעוװו רימ ...הנידמ רעשידיא רעד ןופ גנוטכירפיוא יד טשינ
 קידנעמש ףױא טינ -- 'ּפישיטסָארט'-םוירָאטַארוק םוש ןייק וצ ןייז
 ןעמענ טינ ןלעוװ רימ .לייוו ַא ףיוא טינ ןליּפַא ןוא קילייוװטייצ טינ ןוא
 .ןעשעג טינ לָאז סע סָאװ -- טפַאשרעה עדמערפ םוש ןייק רעמ ךיז ףיוא
 רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעטסלענש-ךעלגעמ רעד ףיוא ןײטשַאב ןלעוװ רימ
 יד ןופ עיצאוקַאװע רעקידלַאב רעד ףיוא ןוא טּפַאשרעה רעשיטירב
 טעטימָאק-סנָאיצקא רעשיטסינויצ רעד .(* "לארשי ץרא ןופ רעדנעלגנע
 םעד ,טסעּפינַאמ ןכעלרעייפ ַא טימ ןעגנוטַארַאב ענייז ןסָאלשענּפָא טָאה
 עשידיא יד, זַא ,ןרָאװעג טרעלקרעד זיא'ס ןכלעוו ןיא ,8 לירּפַא ןטנ2
 ."ןע-וי רעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד ןָא רעדָא טימ ןײטשטנַא טעוו הנידמ

 רעירפ שדוח ַא ןעמוקעגרָאפ זיא י"א ןופ עיצַאוקַאװע ץשילגנע יד
 טקידנעראפ זיא טַאדנַאמ רעשילגנע רעד .ןימרעט ןטמיטשַאב םעד רַאפ
 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס יו ,רעירפ םישדח בלַאה ןוא ייווצ טימ ןרָאװעג
 טָאה גנוריגער עשילגנע יד זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא'ס ,םעפקופדקייל ןיא
 יד זַא ןוא ןע-וי רעד ןופ ןפולשַאב יד טימ ןענעכער וצ ךיז העדב טינ
 .זָאלטכַאמ קידנעטשלופ ןענעז ןעדוי רעד ןופ ןענַאגרָא-ריפסיוא

 ןענעז גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןציּפש עטסכעה יד ןיא
 ןרימַאלקָארּפ וצ גַאלשרָאפ םורַא םיחוכיו עטּפַאהרעביפ ןעגנַאגעגנָא
 רעשילגנע רעד ךיז טקידנע סע ןעוו ןימרעט םעד ברע הנידמ עשידיא א
 עטקינייארַאפ יד ןופ רעטערטרַאפ-סגנוריגער יד ,דנַאל ןרעביא טַאדנַאמ
 ןבָאה יז .ןָאט וצ טינ סָאד קורד ןקרַאטש ַא טביאעגסיוא ןבָאה ןטַאטש
 -סיורָאפ ןעוועג זיא'ס יווװ) רעבָאטקָא זיפ ןינע םעד ןגײלוצּפָא טגנַאלרַאפ
 עטסגרע יד טימ טנרָאװעג ןבָאה ייז ןוא ,(ןעדוי רעד ןופ ןַאלּפ ןיא ןעעזעג
 .הנידמ עשידיא יד ןרימַאלקָארּפ ךיילג טעוו'מ בוא ,ןצנעװקעטנָאק

 ץשידיא יד זיא ,ןעגנונרָאװ ןוא ןעגנורעטש עלַא ףיוא קידנקוק טשינ
 א ןיא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ לעיציּפָא "לארשי, ןעמָאנ ןטימ הנידמ
 ףױלּפָא ןרַאפ גָאט ַא ,1948 יַאמ ןט14 םעד ,קיטיירפ העש רעקידלזמ
 (420 טייז) עיצַארַאלקעד-סטײקיגנעהּפָאמוא יד .טַאדנַאמ ןשילגנע ןופ
 רעד ףיױא ןוירוגךב רעימערּפ םעד ךרוד טנעיילעגכרוד ןרָאװעג זיא
 זיא טנעדיזערּפ סלַא .לַאז-ייזמ רעביבא-לת ןיא גנוציז רעכעלרעייפ
 ןוא רעטסינימ-רעימערּפ סלַא ,ןַאמצייוו םייח .ּפַארּפ ןרָאװעג טמיטשַאב
 .ןוירוגךב דוד --- גנוקידיײטרַאּפ רעלַאנָאיצַאנ ןופ רעטסינימ

 ,88 .ז ,"גירק ןיא לארשי, ,ןוירוג ןב ד 1
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 רעטשרע רעד טָאה ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ןַאמורט טנעדיזערּפ

 יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה רעטעּפש גָאט ַא .הנידמ עיינ יד טנעקרענַא

 ַאלּפָארע עשיטּפיגע .תונידמ 6 ןופ ןעײמרַא עשיבַארַא יד ןופ ץעיזַאווניא

 ןפמַאק טרעקַאלּפעצ ךיז ןבָאה סע .ביבא-לת טרידרַאבמָאב ןבָאה ןענ

 זיא רעטעּפש םישדח 10 טימ .הנידמ רעד ןופ ןצענערג עלא ףיוא

 ןטּפיגע טימ ךַאמּפָא-דנַאטשליטשנּפָאװ רעד ןבירשעגרעטנוא ןרָאװעג

 רעגנוי רעד ןופ ּפעלק עקידנטכינרַאפ ןטילעג טָאה סָאװ ,(2. 24. 1949)

 -רעטנוא ןרָאװעג זיא ץרעמ ןטס28 םעד ;לארשי ןופ ײמרַא רעשידיא

 --- 1949 לירּפַא ןט5 םעד ןוא ןונבל טימ דנַאטשליטשנפָאװ רעד ןבירשעג

 .ןדריה רבע טימ ךַאמּפָא רעד

 8 ןרָאװעג זיא --- רָאי 2000 ןופ םיורט ַא -- הנידמ עשידיא יד

 ןעוועג ןענעז (486 טייז) "ץאמ ענרעבליז , יד .טקַאפ רעשירָאטסיה

 עטסעב ןוא עטסנעש יד ןופ ,רעגריב עליוויצ ןוא ןטַאדלָאס 6,000 רעביא

 ,ןבעל לָאז דנַאל סָאד ,קלָאפ סָאד ידכ ,ןברָאטשעג ןענעז סָאװ ,בושי ןיא

 .(* ץלָאטש ןוא עדריוו ,דובכ ןופ ןבעל ַא

 ,370 .ז ,"תויממוקה תמחלמ תודלותת (2





 ןַאסלענעצַאק לרעב

 הרובג עשידיא

 (טנעמגַארּפ)

 ייווצ יד ןריזילָאבמיס אבכוכ-רב ןוא אביקע 'ר ןופ ןטלַאטשעגדןזיר יד ...

 ןטקילײהרַאפ ןופ הרובג יד -- ןברוח ןכָאנ ןופ הרובג רעשידיא ןופ ןעמָארטש
 "נטייצ טמָארטשעג ןבָאה סָאװ -- םערָא םענעכָארבעצ ןופ הרובג יד ןוא טסייג
 ןופ ןגיוא יד ןיא לזמ רעייז ביוא ןוא .רעדנוזַאב זייוונטייצ ןוא ןעמַאזוצ זייוו
 סנייא ןעוועג ןעמונעג ךות ןיא רעבָא סע זיא ,ןדישרַאפ ןעוועג זיא קלָאפ רעייז

 -קינייא ערעייז טימ זיא הירזעו לאשימ ,היננח ןופ סנ רעד .לזמ עבלעז סָאד ןוא

 -סיוא ןבָאה סָאװ ,ןעוועג םשה-שדקמ ןבָאה סָאװ ךעלקינייא יד : ןעשעג טינ ךעל
 ןוא ןעמַאלּפ יד ןיא ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ;"דחא, ?ימ תומשנ ערעייז טכיוהעג
 ךיז ןלָאז ייז; ידכ ,רעדניק ערעייז ןופ רעזלעה יד רעביא ףלח ןטימ טריפעג

 ןענעז ,סמיאנומשח יד יוװ עכלעזַא ,תונוחצנ ןוא ,"ץומש רעייז ןיא ןצומשרַאפ טינ
 ,היחא ןוא היעמש ןופ הדסמ ןופ ןשטנעמ יד ןופ קלח ןפיוא ןלַאפעגסױא טינ
 ,ןדיא ייב ןענַאטשעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןלעבער ערעדנַא יד ןופ ןוא אבכוכ-רב ןופ

 ןרָאא רעטרעדנוה ןופ ךשמ ַא ךרוד ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,דנַאל םורַא ןוא ןיא
 יד ףיוא ןסָאגעגסױא טגיל הרובג רעכיירגיז ַא ןופ טכיל סָאד .ןברוח ןכָאנ

 ןיא עליפ יד ,עכַאװש ןופ טנעה יד ןיא ןדלעה; : םיאנומשח יד ןופ ןטלַאטשעג
 ןיא םיעשר ןוא םירוהט ןופ טנעה יד ןיא םיאמט ,עקיצניוו יד ןופ טנעה יד
 -ַארט ַא ?ןוחצנ ןופ ןמיה רערעסערג ַא ןַארַאפ ואוו זיא ."םיקידצ ןופ טנעה יד
 ןענעז רימ; :הדסמ ןופ ןיז יד טליהרַאפ הרובג רעטגיזַאב ןופ טכַארּפ עשיג
 ןענעז רימ ןוא (רעמיור יד ףיוא) ייז ףיוא טנַאה ַא ןבייהוצפיוא עטשרע יד ןעוועג
 ןגרָאמ זַא ,יונעג ןסייוו רימ -- -- -- ןפמעק וצ ייז טימ עטצעל יד ןבילבעג
 ןביילקוצסיוא הרירב יד ןבָאה רימ רעבָא ,ךָארב רעד זנוא ףיוא ןעמוק טעוו
 ןענעז ייז רעדייא רעבייוו ערעזנוא ןברַאטש ןלָאז --- -- -- ןדלעה ןופ טױט ַא

 םעד טכוזרַאפ ןבָאה ייז רעדייא רעדניק ערעזנוא ןברַאטש ןלָאז ,טקיניײרמוארַאפ
 ,"טפַאשטבענק ןופ םעט

 ,ןעמונעג ךות ןיא .ןברוח ןכָאנ טניז הרובג רעשידיא ןופ לרוג רעד .זיא סָאד
 -רַאפ יד ןשיווצ ןוא לילג ןופ ןלעבער יד ןשיווצ דישרעטנוא ןייק ָאטשינ זיא

 ןדעמכַאמ ןגעקטנַא טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ יד ןשיװצ ; ןישטלוט ןופ רעקידייט
 ענעי ןשיווצ :רעגערט-םימלצ יד ןגעקטנַא טקיטסעפַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןוא
 ןוא עירעּפמיא רעשימיור רעד ןופ טיירב רעד ןיא טריטלָאװער ןבָאה סָאװ

 "רזג רעד .הנומא רעייז רַאפ ןבעל רעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה סָאװ ,ענעי ןשיווצ
 הרובג רעייז .טלגיזרַאפ ןעוועג הליחתכל ןיוש זיא ,ענעי ןופ יװ ,יד ןופ ,ןיד
 סָאװ ,לואש ןוא ןושמש ןופ םזיגַארט רעד יו טינ .עידעגַארט ַא יו רעמ טינ זיא
 .טייו טינ ךָאד זיא ןוחצנ רעייז זַא ,ןטסיירט ךיז טגעמעג ייז ןבָאה ,קידנלַאפ
 ,גיז ַא ףיוא גנונפָאה םוש ןייק ןָא הרובג ַא זיא ןָא ןברוח ןופ הרובג עשידיא יד
 ןעייטש ייז ןוא םינּפ ןייז ייז ןופ ןגרָאברַאפ טָאה טָאג סָאװ ,עקיביױלג ןופ הרובג ַא
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 סָאװ ,עטקינײּפעג ןופ הרובג יד .טפַאשיירטעג ןוא טייקיביולג רעייז ןיא טסעפ
 םיאמט יד טימ ,עליפ יד טימ טכעפעג םעד ןופ ןטרַאוװרעד וצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןסייוו

 ,קלָאּפ"בויא ןַא ןופ הרובג יד ,טכעפעג םוצ ןגעקטנַא יז ןעמוק ייז ןוא םיעשר ןוא
 :ךיז ןיא טדנעװעג ןעקנַאדעג ענייז עלַא ןענעז טָאג טימ ףמַאק ןייז ןיא סָאװ
 ,ןיילַא ךיז ןגעקטנַא ךערברַאפ ןייק ןייגַאב טינ ,טגיזַאב ןרעוו טינ לָאז ץרַאה סָאד
 ןייק טינ טכוז (!הליפת  ַאזַא ןַארַאפ) םשה:שודיק רַאפ הליפת עלעיצעּפס יד

 השודק סרעיינ ,םירוסי יד ןופ גנורעטכיילרעד ןייק טינ וליפַא ,ףליה ןוא גנוטער
 ןופ שינעגרָאברַאפ סָאד טסייו וןד; :ןויסנ םעד ןייטשוצייב חוכ ןוא הרהטו
 ."ץרַאה ןיימ

 -ַאב ןייז וצ זיולב ןעוועג הכוז טָאה ןָא ןברוח םעד טניז הרובג עשידיא יד
 ןָא הרובג ַא ,תונובשח םוש ןָא הרובג ַא .ןילַא ךיז טימ ץנַאג ןייז וצ : גנוניול
 בילוצ ןוא .,זומ ןכעלרעניא ןַא ןופ טמוק סָאװ הרובג ַא ,טלעוו רעד ףיוא רכש
 םיאנוש ןופ םילוּבלב ,רעדײרַאב ךיז ףיוא דימת יז טָאה לרוג ןשיגַארט ריא
 ןבָאה ,שינעדערַאב רעייז בילוצ :ןשטנעמ ערַאבקנַאדמוא ןייק ןייז טינ רימָאל)
 ייז ןבָאה ךיוא ,עטכישעג רעזנוא ןיא ןעמענ ענעסעגרַאפ ךס ַא טעװעטַארעג ייז
 ןוא ("רעגיזַאב ערעייז טקיאורמואַאב;, ןבָאה ןלעבער עשידיא יד יװ טקעלּפטנַא
 ןענעגרה רעדירב ערעייז יוװ ,ןעזעג ןבָאה סָאװ) עטרעלקעגפיוא יד ןופ טָאּפש רעד
 ןגיוצעג ןוא ,ןבעל סָאד ןילַא ךיז ןעמענ רעדירב ערעזנוא ןוא ןקיטלַאװגרַאפ ןוא
 זיא סָאד טָא -- ("תעגושמ, רעשידיא רעד וצ קידנקוקוצ ךיז סעציילּפ יד טימ

 קידהיוזב זיא ןַאמערָא ןופ המכח יד .טלעוו רעשייוג רעד ןיא קלח רעייז ןעוועג
 ?ןטקינײּפעג םעד ןופ הרובג יד ןבָאה ןעק חיר ןוא םעט ַא רַאפ סָאװ ןוא

 טגיל סָאװ ,חוכ ןסיורג םעד ןייטשרַאפ טינ רעדמערפ רעד ןעק רָאנ טינ ןוא

 ןעייטשרַאפ ןיילַא ןדיא וליפַא --- הרובג רעשידיא רעטגיזַאב רעד ןיא ןטלַאהַאב
 עריא ?טינ לָאמנייק טגיז סָאװ הרובג ַא ןופ סױרַא טמוק סָאװ .טינ ךיוא סָאד
 ןדיימרַאפ וצ חוכב טינ ןענעז ןוא עלַאטנעמָאמ זיולב ךָאד ןענעז תונוחצנ עניילק
 ןָא םיאנק יד טניז טייקרעטכינ עשידיא יד טגערפ --- ? האנש עטעוועדליוועצ יד
 לָאמניײק טגיז סָאװ ,הרובג ַא ןופ .געט ערעזנוא ןיא ץושטסבלעז רעד זיב ןוא
 טייקיניילק עטסנעלק יד ןעמ זיא ריא .ןובשחו ןיד ןלופ ַא ןעמ טרעדָאפ ,טינ
 זיא -- ןרערט ערעזנוא טלייצ סָאװ ץעמע ןַארַאפ ךָאנ זיא'ס בוא .לחומ טינ
 ,הרובג רעזנוא ןבעל ןופ דנוב ןיא ןדניברַאפ לָאז'ס רעוװ ָאטשינ רעבָא

 ,המוא רעד ןופ דנובסנבעל ןיא ןדנוברַאפ ָאי זיא הרובג עשידיא יד רעבָא
 רעד ןיא טצירקעגנייא רעבָא יז זיא ,םירפס ןיא טנכייצרַאפ טינ זיא יז ביוא ןוא
 "מוא טלָאוװס .םויק ןשידיא ןופ דוס רעד זיא הרובג ןופ דוסי רעד .המשנ
 ןשיווצ ,תונומא עקידנטיירטש ןשיוװצ ןבעל שידיא ַא ןבעל וצ ןעוועג ךעלגעמ
 קיבײא ,ןשינערעקרעביא ךרוד ,ןסַאלק עשירעגירק ןשיווצ ,ןכיירגינעק עקידנפמעק
 -טרַאה עקיזָאד יד טינ ןעוו .הרובג רעקיזָאד רעד ןָא ,הנכס ןופ רענייצ יד ןיא
 ןוחצנ ַא ףיוא ןפָאה וצ חוכ םעד טַאהעג ןעד רימ ןטלָאװ -- הרובג עקיקענ

 ערעייז, סָאװ ,םיאנק יד ןופ ךעלגניא יד טניז ? גָאט ןטייוו ַא ,ןייז לָאז ,םענייא ןיא
 ,םייוניע עכעלרעדיוש ײלרעלַא ייז ףיוא ןעגנערב וצ טגילקעג ךיז ןבָאה רעקיניײּפ

 זַא ,גנורעדָאפ ןייא זיולב ייז וצ קידנלעטש ,רעקיטש ףיוא בייל רעייז ןסירעג
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 רעקיצנייא ןייק וליפַא טָאה ייז ןופ,, ןוא *רסיק ןופ ךָאי םעד ךיז ףיוא ןעמענ ייז

 טנגוי רעד זיב ןוא ,*רַאה ןייז זיא רסיק רעד זַא ,ןּפיל יד ןופ טכַארבעגסױרַא טינ
 "רעטנוא ןיא קנופ ןשידיא םעד ּפָא טיה סָאװ ,געט ערעזנוא ןופ םיאנק יד ןופ
 ,ןסירעגרעביא טינ טרעוו סָאװ םעדָאפ ןייא זיא סָאד --- טפַאשנעגנַאפעג ןוא דנורג
 ,הרובג רעשידיא רעד ןיא ָאד יז זיא --- תוברע ןַא ןַארַאפ זיא'ס ביוא ןוא

 רעד רַאפ ןעזסיורָאפ ןעמ ןעק לרוג ַא רַאפ סָאװ :טגערפ ץרַאה סָאד ןוא
 !דנַאלמיײה ןייז ןיא ןבעל שידיא ַא ןופ גנואיינַאב רעד טימ הרובג רעשידיא
 סנעמעוו ,הרובג םיאנומשח רעד ןופ גנואיינַאב ַא וצ ןייז הכוז ָאד רימ ןלעוו
 ?ןוחצנ ןופ גנוניױלַאב יד ךיוא רָאנ ,גנוניולַאב-המשנ ַא רָאנ טינ זיא גנונױלַאב

 יװ ,טולב ערענייר ןייק ןרָאװעג ןסָאגרַאפ טינ זיא תורוד ןוא תורוד טניז,
 ןלעבער עטלפייווצרַאפ יו טינ רעבָא ."יח"-לת ןופ רערעקַא יד ןופ טולב סָאד
 ןוא רערעקַא יד דנַאל ןיא ןברַאטש עיציזיווקניא רעד ןופ עטשימעצ יוװ טינ ןוא

 ןתנויו לואש ןופ רעיורט רעד זיא טיוט רעייז ןופ רעיורט רעד .רעקידיײטרַאפ
 רעייז ךרוד .טייהיירפ רעשידיא רעד רַאפ טנעמַאדנופ םעד טגיילעג ןבָאה סָאװ
 !קלָאפ ןיימ טסיירט ,טסיירט : זנוא וצ ייז ןפור טיוט רעייז ךרוד ךיוא ןוא ןבעל

 ץראוװע .י .י :שידיא

 יקסנָאלש םהרבא

 רדנ ַא

 דנעלרַאפ םעד ןעזעג ןבָאה סָאװ ,ןגיוא'ד םענ'כ תודע רַאפ
 ,ןדָאלַאב עניימ ץרַאה ענעגיובעג'םס ןעמראילעג-ףורספליה טימ ןוא
 ,טנרעלעג ןבעגרַאפ ךימ טָאה סָאװ ,תונמחר ןיימ ןייז לָאז תודע ןַא
 -- ןטָאברַאֿפ גנובעגרַאפ ןבָאה עכלעוו ,געט ןופ םוקנָא ןזיב
 דנע ןזיב ץלַא ןעקנעדעג : ןָאטעג רדנ א ןַאד בָאה'כ ןוא
 .םעטָא ןיימ ןופ ךיוה ןטצעל ןזיב ןסעגרַאפ טשינרָאג ןוא

 ,ןייגרַאפ ןלעוו ןעצ תורוד זיב ןסעגרַאֿפ טשינרָאג
 ,רעיוד ןיא ןדניוװשרַאפ ןלעװ ןעגנומעשראפ עץלַא ,עלא זיב
 -- --= == ןיּפ יד ןסיוועג ןיימ ןופ ןרעוװו טשינוצ םעוו'ס זיב
 ,טרעיוהעג טכַאנילױרג יד טָאה טסיזמוא ביוא ,טָאג רעהעג ייז
 ןייז טעוו ןגרָאמ רעד לָאמסָאד ךיוא ביוא ,טגנַאלַאב רע ייז וצ
 .רעיורג ַא ןוא גָאט רעקיכַאװ ַא ,טנרעלעג טשינרָאג בָאה'כ ןעוו ,גָאמ א
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 ןוירוג-ןב דוד

 גנושיױטנַא עקירעיורט יד

 טנשריעג טָאה גנוריגער עשילגנע עקיטציא יד סָאד ,ןרעוװו ןבעגעגוצ זומ סע
 רענעסָאלשטנַאמוא רעד ןופ טקנוּפ-עיצַאנימלוק רעד .עיציזָאּפ ערעווש ַא רעייז

 -רַאפ םענעפָא םעד טימ ןרָאװעג טכיירגרעד זיא ,טַאדנַאמ-י"א ןופ גנוריפכרוד
 ,1929 רָאי ןיא ךוב-סיַוו םענעבעגעגסױרַא ןופ ךורב-סגנואיורט

 "סינימ-ןרעסיוא ןופ טכירַאב ןיא קיטכיר סלַא ןענעקרענָא ךיוא זומ ןעמ

 לכל ,1929 ךוב-סייו םעד טימ ךיז טעז גנוריגער עקיטציא יד סָאד ,םוירעט

 טשינ ךיז ןעק גנוריגער עשיטירב יד ךיוא יוװ ,ןדנובעג טינ ,שיטערָאעט תוחּפה

 ,טפַארק ןיא זיא רע ןמז לכ ,טַאדנַאמ םוצ ןעגנוטכילפרַאפ עריא ןופ ןעײרדסױרַא

 גנוזייל רעד ןיא ליײטנָא ןטקעריד ַא ןעמענ וצ עקירעמַא ןופ טייקטיירג יד ךיוא
 גנוריגער יד .גנוכיירגרעד ַא זיא ,לארשי-ץרא ןיא קלָאפ ןשידיא ןופ םעלבָארּפ ןופ

 גנוציטשרעטנוא ריא ךרוד ,ךוב-סייוו םוצ גנולעטש עשירענגעק ַא ןעמונעג טָאה

 .ןדיא עשיאעּפָאריײא טנזיוט טרעדנוה ןופ הילע רעקיטרָאפָאז ַא ןופ

 ןופ טכירַאב רעצנַאג רעד זיא ,ןטנעמָאמ עוויטיזָאּפ עכעלטע יד רעסיוא
 .גננשיוטנַא עקירעיורט ַא םוירעטסינימ-ןרעסיוא

 -סגנושרָאפסױא עטקידניקעגנָא יד געוו םעד טפיולרַאפ ןיוועב רעטסינימ

 -עכיזרַאפ רעד טימ ,סיורָאפ ןיא ןעגנוטַארַאב יד טלייטרוארַאפ ןוא עיסימָאק

 טכירַאב רעד .םעלבָארּפ-ןדיא עצנַאג סָאד ןזייל טינ ןָאק לארשי-ץרא סָאד גנור

 -טנגייא זיא סָאװ ,דנַאלמייה ןייז ןיא קלָאפ ןשידיא ןופ ץנעטסיזקע יד טרירָאנגיא

 עצנַאג סָאד טלעטש טכירַאב רעד .ןטייקירעוש עלַא ןופ עגַאלטנורג יד ךעל

 רוקמ ַא יו עּפָארײא ןיא םיטילּפ יד ןופ עגַארפ רעד ףיוא םעלבָארּפ עשידיא
 סָאד ,עדי אלכ ךיז טכַאמ גנוריגער עשילגנע יד .ןעגנוגלָאפרַאפ-יצַאנ יד ןופ

 ןריובעג זיא רעלטיה רעדייא רעירפ ךָאנ ןענַאטשטנַא זיא םעלבָארּפ רעזנוא

 -טּפיוה רעד ןעוועג זיא גנוזָאל ןוא רעטקַארַאכ רעטלַארוא ןייז זַא ןוא ,ןרָאװעג
 ,לארשייץרא רעביא טַאדנַאמ ןשיטירב ןופ וויטָאמ

 -לַאקָאל סלַא רָאנ עגַארפנדיא רעד ןופ גנוגנערדרַאפ עקידהנווכב סניוועב

 ,טרימָארגָאּפ ןרָאװעג ןדיא ןענעז סילָאּפירט ןיא .קיטכיר טינ זיא עשיאעּפָאריײא
 ןשינעעשעג עשידיא-יטנַא יד ךיוא .טלדנַאהסימ ןוא טרעדנילּפעג ןטּפיגע ןיא
 ,טנַאקַאב טוג גנוריגער רעשילגנע רעד ןענעז דַאדגַאב ןיא 1941 ןופ

 -טסירק עטלַא סָאד ,רעריסַא יד ןופ לרוג םעד ןסעגרַאפ טינ ףרַאד רענייק
 ןעינַאטירב-סיורג יירט ןעוועג זיא סָאװ קלָאפ ַא .חרזמ ןטנעָאנ ןיא קלָאפ עכעל

 י"א ןיא ןדיא יד .ןרָאװעג ןטחשעגסיוא ךַאפנייא זיא ,גירק ןופ טייצ רעד ןיא
 סָאװ ,טוטַאטס ןוא עיציזָאּפ ַאזַא ןיא ןרַאּפשנײרַא ןזָאל טינ לָאמנייק ךיז ןלעוו
 ,לרוג ַאזַא וצ ןצעזסיוא ייז טעוו

 טרעװ סע רעכלעוו ןגעוו ,"גנוטכילפרַאפ עקיטייזייווצ , יד טגנַאלעבנא סָאװ
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 ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ רָאלק לָאמניײא ןיוש זיא ,טדערעג ליפוזַא טכירַאב ןיא

 -רעדיוו יד זיא טַאדנַאמ ןופ ליצ-טּפיוה רעד :עיסימָאק רעכעלגינעק רעד ךרוד

 קיטילָאּפ רעד רעטנוא ןוא .םייה רעלַאנָאיצַאנ רעשידיא ַא ןופ גנולעטשפיוא
 ןבעגעג ןדיא יד לָאז סע ,ןייטשרַאפ וצ זיא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעשידיא ַא ןופ

 ןלעטשפיוא ןוא טייהרעמ עשידיא ַא י"א ןיא ןפַאש ןופ טייקכעלגעמ יד ןרעוו

 ,טַאטש םענעגייא ןַא
 -ץרא ןיא ןדיא יד ןלָאז :םעלבָארּפ םעד ןופ ןרעק-טּפיוה רעד זיא סָאד

 ?טלעוו רעצנַאג רעד ןיא יו ,טייהרעדנימ ַא ןביילב לארשי
 רימ זַא ןָא זנוא טזייו עטכישעג יד זַא ,טגייצרעביא טסעפ ןענעז רימ

 זומ קלָאפ עשילגנע סָאד רעבָא .ןטעברַאנעמַאזצ עינַאטירבסיורג טימ ןלָאז

 ,ןצענערג עריא בלַאהרעסױא ,ןענָאילימ יד טימ י"א ןיא ןדיא יד : ןייטשרַאפ

 רעד סָאד ןעמיטשוצ טינ לָאמנייק ןלעװ ,םייה רעייז ןיא טגנעה ץרַאה סנעמעוו

 ַא ןופ ןייז קיגנעהּפָא לָאז ,דנַאל שירָאטסיה רעייז ןיא ןדיא יד ןופ רעקקירוצ

 ,גנומיטשוצ רעדמערפ
 ַא ןביילב וצ ןייז םיכסמ טינ לָאמניק ךיוא טעװ קלָאפ עשידיא סָאד

 ,טַאטש םענעגייא ןַא ןופ ןרינגיזער ןוא לארשי-ץרא ןיא טייהרעדנימ

 הנגה

 סעקלומרַאי טימ ,רָאי ןצכעז םורַא ןופ רעטלע ןיא םירוחב עשידיא קיצפופ

 עקילייה יד ןבעל ןרעװלָאװער טימ ,ךיז רַאפ םישמוח ענעּפָא טימ ,ּפעק יד ףיוא

 : םירבד ןופ 'כ לטיּפַאק טגָאזעג ןבָאה -- םירפס

 יכ םהמ ארית אל ךממ בר בכרו סוס תיארו ךביוא לע המחלמל אצת יכ;

 ,"םירצמ ץראמ ךלעמה ךמע ךיקלא 'ה

 ץילימ רעקידנפמעק רעד ,הנגה רעד ןיא ןרָאװעג ןרָאװשעגניײא ןענעז ייז

 ,לארשייץרא ןופ
 "עג זיא'ס ואוו ,רעמיצ-רעלעק ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנורעוושנייא יד

 ,ןרעציפָא עשידיא ייווצ .ךוט ןצרַאװש ַא טימ טקעדעגוצ שיט רעגנַאל ַא ןענַאטש

 .טולַאס ןשירעטילימ ַא טכַאמעג ןבָאה ,ןצכַא רָאי ַא ןופ לדיימ ַא ייז ןופ ענייא

 טכיל ייווצ טנערבעג זיולב ןבָאה סע .ןטכױלַאב לקנוט ןעוועג זיא רעמיצ סָאד

 ,ריט עניילק ַא ןעוועג זיא רעמיצ ןופ ףוס םייב .רעטכייל ןיא טלעטשעגניײרַא

 .ןפיולטנַא ןפרַאד לָאז ןעמ ןעוו לַאפ ןיא -- גנַאגסױרַא רעטשרעטניה ַא

 ןטימ לארשי:ץרא ןופ עּפַאמ יד ןעוועג זיא גנַאהרָאפ ַא וצ טעּפעשטעגוצ

 ףיוא טנַאה ןייא, :טרָאװ-גָאלש סָאד ןעגנַאהעג זיא טנַאװ ַא ףיוא .ןדריה רבע

 ."דרעווש יד רעטייווצ רעד ןיא ןוא ןזייא-רעקַא םעד
 .טרישרַאמעגניירַא טָאה ךַאװ-ןרע ןַא .ןביוהעגנָא ךיז טָאה עינָאמערעצ יד

 ,דוד-ןגמ ַא טימ ןָאפ עיולב-סייוו ַא ןגָארטעג ןבָאה ייז
 עטשרע יד .ןעצ ןופ ןּפורג ןיא ןרָאװעג ןרָאװשעגניײא ןענעז טיילעגנוי יד

 שיט ןרַאפ סופ ריפ ַא ןייטש ןבילבעג זיא ןוא טרישרַאמעגניירַא טָאה עּפורג
 עצרַאװש סָאד ןוא עדנַאמָאק ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע .קעדוצ ןצרַאװש ןטימ
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 רעד טימ טקעדעגוצ ןבילבעג זיא שיט רעד .,ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא זיא ךוט
 ןסיורג ַא טימ ך"נת רעסיורג ַא ןגעלעג זיא שיט ןטימ ןיא .ןָאפ רעשידיא
 -עלק ןעצ ןגעלעג ןענעז שיט גערב םייב .טייז רעד ייב רעװלָאװער-*רעזוַאמ;

 ןסיורג ןופ ןטייז עדייב ףיוא .טייז רעד ייב ןרעװלָאװער טימ ךיוא םישמוח ערענ

 עטייווצ סָאד ,לצרעה רָאדָאעט ןופ סנייא -- רעדליב ייווצ ןעוועג ןענעז ך"נת
 ,רָאדלעּפמורט ףסוי ןופ

 "הנגה יד ןבָאה זייווקיצנייא ןוא עדנַאמָאק ַא ךָאנ טרעהרעד ךיז טָאה סע
 "רעד ךיז טָאה גנַאהרָאפ ַא רעטניה ןופ .שיט םוצ טרישרַאמעגוצ ןטורקער
 וצ ןרָאװשעגנײא ןעמוקעג ןענעז סָאװ יד ?...המחלמל אצת יכ, :טרעה
 ,טגָאזעגכָאנ םורפ ןבָאה ןרעוו

 רךידנַאמָאק רעד טָאה ,ןרָאװעג טנעיילעגרעביא זיא לטיּפַאק עצנַאג סָאד ןעוו
 ,"ןייג םיהַא ןיוש לָאז ארומ טָאה סָאװ רעד; : טגָאזעג

 ,טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז טָאה רענייק

 שמוח ןפיוא טנַאה עטכער יד טגײלעגפױרַא ןטורקער יד ןבָאה םעד ךָאנ
 ,העובש יד קוסּפ ךָאנ קוסּפ רידנַאמָאק םעד טגָאזעגכָאנ ןוא רעװלָאװער ןפיוא ןוא
 טיירג ןייז טייצ רעדעי וצ ןוא הנגה רעד יירטעג ןייז ייז ןלעוװ ןבעל עצנַאג סָאד זַא
 ,דנַאל ןשידיא ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ןבעל סָאד ןבעגוצקעוװַא

 טרַאגיב רעמאה ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא טיול)

 יַאמ ןט17 ,"ןויבירט דלָארעה, רעקרָאייוינ ןיא
47) 

 ןרעטלע יד וצ

 "רצבמ, םעד ייב ןלַאפעג ןענעז (הירא ,אגרש ,םרימע ,הידידי) ריפ יד ןעוו
 ("הנגהפ רעד ןופ ןיטעלוב ןלַאגעלמוא םעד) "המוחה, ןיא ןענעז ,הנורש ןיא
 : תורוש יד-טָא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 : ןרעטלע יד וצ;

 שידיא טימ לארשי:ץרא ןופ דרע רעד רַאפ טפמעקעג ןבָאה ןיז ערעייא
 .טנעה ערעייז ןיא רעוועג

 ןכַאמ-לטב רָאפ ,דנַאלמייה ןופ ןרעיוט יד ןענעפע רַאפ טפמעקעג ןבָאה ייז
 ןענעז ייז ןוא -- דנַאל ןייז ןיא קלָאפ עשידיא סָאד ןקיטשרעד ןופ הריזג יד
 ,ןלַאפעג

 סָאװ ,ןדיא ןענָאילימ ןופ םירוסי יד ןגָארטעג ייז ןבָאה רעצרעה ערעייז ןיא
 יד ןוא קיטייו םעד ,רעצ םעד ,ןפיוהרעטייש ןפיוא ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז
 יד ןיא טציא ךָאנ ןטכַאמש סָאװ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןופ גנוקידיילַאב
 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 הלואג רעד ןיא המילש הנומא יד ןגָארטעג רעצרעה ערעייז ןיא ןבָאה ייז
 ,דנַאל ןייז ןיא קלָאפ ןשידיא ןופ
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 יז -- הטיחש רעד וצ עזָאלפליה ןרָאװעג טריפעג טינ ןענעז ןיז ערעייא
 .קלָאפ ןשידיא ןופ עקיליוויירפ יד ,רעפמעק עקיליוויירפ ןעוועג ןענעז

 ערעייז ידכ ,ןדיא רַאפ סנוויוא-ןערב ןייק ןרעוװ טיובעג טינ רעמ ןלָאז סע ידכ
 "יירפ ייז ןענעז -- ןרעגַאל-שינעגנעפעג ןיא ןטכַאמש טינ ןלָאז רעדירב-סקלָאפ
 .םויק ןייז רַאפ קלָאפ ןשידיא ןופ ףמַאק ןיא סױרַא קיליװ

 יז ןבָאה הלואג רעשידיא רעד רַאפ ,ןעוועג ייז ןענעז עטזיילרעד ,עיירפ
 ,סנבעל ערעייז ןבעגעגּפָא

 ,"ייז טימ ךיז טשטנעב ןוא ץלָאטש טייז

 ןוירוג-ןב דוד

 געט ערעזנוא ןיא הנגה יד

 טשינ ךָאד זיא'ס .טּפַאשרעּפרעק עקיטרַאנגיײא ןַא זיא סָאד ,"הנגה; יד ..,

 ןעניפעג ךיז לָאז סָאװ ,קלָאפ טקירדרעטנוא ןַא ךָאנ עטכישעג רעד ןיא ןעוועג
 ןייז וצ םוא ךיז טרעק סָאװ ,קלָאפ עשידיא סָאד יװ ,ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא
 -- םזיצולח ןוא טפַאשרבח ףיוא טיובעג זיא טפַאשרעּפרעק עקיזָאד יד ,דנַאלמייה
 תודוסי עטנָאמרעד יד ןענעז רעבָא טנייה .םישזער ןשירעטילימ ַא ףיוא טשינ ןוא
 ןדליב ןוא רעוועג ןבָאה ןשטנעמ ןעוו ,הנכס ַא ןַארַאפ זיא סיוועג .גונעג טשינ

 ַא ףיוא ןקירדסיוא ךיז ןלָאז רימ בוא --- זיא עבַאגפיוא רעייז ןעוו ,חוכ ַא
 ןייק טשינ ןענעז רימ רעבָא .ןרעו טעגרהעג ןוא ןענעגרה --- ןפוא ןלַאטורב
 םגה ,טסירַאטילימ ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק ןיב'כ .גנוגעוװַאב עשיטסירַאטילימ
 "ילימ ןגעק ױזַא ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ ןיב ךיא .טַאדלָאס ַא ןעוועג ןיב'כ
 םעד טימ ךיז קיטפעשַאב ךיא ןעוו ,רָאי ןטצעל ןיא יו המחלמ ןוא םזירַאט
 ַא ןופ קילגמוא ןוא עיצַארענעגעד עצנַאג יד רָאלק עז ךיא .םעלבָארּפ ןקיזָאד
 גנורעטשעצ יד -- רעגיז יד רַאפ ךיוא רָאנ ,עטגיזַאב יד ןופ רָאנ טשינ --- המחלמ
 ןַא ןיא ךיז רימ ןקיטיונ רעבירעד דָארג ןוא .סנבעל ןוא רעמיטכייר ,ןטרעוו ןופ
 ןלעו'ס .ןגיז טשינ רימ ןלעוו םעד ןָא .ןילּפיצסיד רעשירעטילימ ,רענרעזייא

 .טיבעג םעד ףיוא ןשינעכוז-טעטילַאניגירָא ןוא ךעלדיירד םוש ןייק ןפלעה טינ זנוא
 ענרעזייא ןַא טריפעגנייא ןוא תועט םעד ןעזעגנייא ןעמ טָאה רעבָא רעטעּפש
 .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןכיילג ריא טינ רשפא טָאה סָאװ ,ןילּפיצסיד

 םגה ,המחלמ-סגנוקידיײטרַאפטסבלעז ַא ןייז טעװ ןוא זיא המחלמ רעזנוא ...
 וצ עבַאגפיא רעזנוא טשינ זיא סע .וויסנעפָא ןייז ןעק געוו ןוא דָאטעמ ריא
 ףרָאד סעדעי .יטפומ ןופ סמערָא יד ןיא ייז ןסיוטש רעדָא רעבַארַא ןענעגרה
 ןוא ןטלַאהַאבסיױא טשינ ןלעװ ןוא ןפיירגנָא טשינ זנוא ןלעוװ עכלעוו ,טיבעג ןוא

 עלַא ןכַאמ ןלעװ רימ :רעמ ךָאנ .ןעניושרַאפ רימ ןלעוװ -- סעדנַאב יד ןפלעה
 יד ,ָאי .טפַאשטניירפ יד ןוא ןעגנודניברַאפ יד ןקרַאטש וצ ידכ ןעגנוגנערטשנָא
 "נוא טימ רָאנ טשינ .ףמַאק רעזנוא ןיא קיטכיוו רעייז ןענעז ןטרעוו עשילַארָאמ
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 ןלעוו טלעוו רעד ןופ שינעדנעטשרַאפ ןוא עיטַאּפמיס רעד טימ ךיוא רָאנ ,חוכ רעז
 ןפמעק לָאז סָאװ ,ײמרַא ןייק ןקיש טשינ טעװ טלעוו יד ןעוו ךיוא ,ןגיז רימ
 רעזנוא ןרעוו לָאז טלעוו יד זַא ,טריסערעטניארַאפ טשינ ןענעז רימ .זנוא רַאפ

 ןשילגנע ןופ טייהרעמ יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןעניוועב ןעגנולעג זיא'ס יו ױזַא ,אנוש
 ךיוא ןטרעװ עשילַארָאמ יד ןבָאה עקַאט רעבירעד ןוא .אנוש רעזנוא ןיא קלָאפ
 ,גנוטיידַאב עשירעטילימ ַא -- ןטרעוװ עשיטילָאּפ יד ןוא ,גנוטיײדַאב עשיטילָאּפ ַא

 ןאמ רעטלא ןתנ

 יֵניֵנְפ .י :(ששידיא

 ןיילַא ענייא

 -- ץינַאטירב ןופ קלָאפ ,ןעלזניא עכיירגיז
 ! קנעדעג ןוא עז
 ,רעיומ רעטצעל רַאפ ןענַאטשעג טסיב ןיילַא
 -- עינַאד זיב ךיירקנַארפ ןופ -- עּפָאריײא ץנַאג ןעוו
 ,ךיז טליהעג ןצרַאוװש ןיא
 .רעיורט ןיא ןסעזעג

 ,ןענאטשעג ןַאד וטסיב עטלייבעצ ןטסיופ טימ
 ,בייל ַא יו טלירבעג
 : םרָאװ סעדעי ןייד עלַא רימ ןעקנעדעג
 !ןענַארַאפ סָאװ ץלַא טימ ןפמעק ןלעװ רימ,
 ,ןגערב ייב ןפמעק רימ
 ,ןסַאג ףיוא ,ןפיוה ןיא
 ! טרָאּפ ןיא עטכוב ןיא ןפמעק רימ

 ,ןגָאלש ךיז ןלעוו רימ סנקלָאװ יד ןשיווצ
 ,םי ןפיוא ,רבדמ ןיא
 ; ןיילּפ ףיוא ןוא דלעפ ןיא

 ,ןרָאי ףיוא ןרָאי -- ןפרַאד טעוו'מ ביוא ןוא
 -- ןזומ טעוו ןעמ ביוא ןוא
 -- ."ןיילא ץענייא

 -- עינַאטירב ןופ קלָאפ ,ןעלזניא עכיירגיז
 ! םענַאב ןוא סייוו
 ,טנַאװ םוצ ןקור ןטימ טציא ןעייטש רימ ךיוא
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 -- ףמַאק ןטצעל ןיא -- וד יו טקנוּפ ןוא
 .םעלק ןיא טציא ןענעז רימ ךיוא
 ,טנַאה רעזנוא טסעפ זיא ,טָארט רעזנוא טסיירד זיא

 ,עטלייבעג ןטסיופ טימ --- וד יו
 : טרָאװ ןיא טרָאװ ,םענייד טימ גנוזָאל טימ
 ! ןענַארַאפ סָאװ ץלַא טימ ןפמעק ןלעוװ רימ
 ,ןסַאג ףיוא ,ןפיוה ןיא ,ןגערב ייב ןפמעק רימ
 ! טרָאּפ ןיא ,סעטכוב ןיא ןפמעק ןלעוװ רימ

 ,ןגָאלש ךיז רימ ןלעוו סנקלָאװ יד ןשיווצ
 ,םי ףיוא ,רבדמ ןיא

 ; ןיײלּפ ףיוא ןוא דלעפ ןיא

 ,ןרָאי ףיוא ןרָאי -- ןפרַאד טעוו'מ ביוא ןוא

 -- ןזומ טעװ ןעמ ביוא ןוא
 ,ןײלַא ענייא

 -- גיז טימ עטשטנעבעג ,ןעלזניא יד ןופ קלָאפ
 .גירק ןטצעל םוצ הכרב ןייד זנוא קיש

 "טפמעק סָאװ קלָאפ עשידיא סָאד ןענעז רימ ,

 ("הנגה; רעד ןופ גנורעלקרעד)

 ךיוא זיא סָאװ ,גנורעלקרעד עקידנגלָאפ טכעלטנפערַאפ טָאה "הנגה; יד

 :"לארשי לוק, ָאידַאר ןעמייהעג ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 -- רָארעט ַא ןַארַאפ זיא סע ביוא .רָארעט ןייק טשינ זיא געוו רעזנוא;
 טריפ סָאװ ,לפיש ןכָארבעצ ַא ןגעק ביוא .ןזיירק-סגנוריגער יד דצמ רע טמוק
 רערעטשעצ גנוריגער עשיטירב יד טריזיליבָאמ ,םיליּפעמ טרעדנוה עכעלטע
 ןלעטש-ייצילָאּפ טיוב ,סעיצנַאטס-רַאדַאר ףיוא טלעטש יז ביוא ,ןענַאלּפָארע ןוא
 "וצנָא ייז ןעגנואווצעג רימ ןענעז -- ןזעוו-ילפ ריא טימ וצרעד ךיז טצונַאב ןוא
 "...רָארעט-סגנוריגער םעד ןגעק טימרעד זיולב ךיז ןקידיײיטרַאפ רימ !ןפיירג

 ןופ גנולעטש רעכעלטנייפ רעד טימ ףמַאק םעד טעמדיוועג ךיז ןבָאה רימ,
 רימ ...קלָאפ ןשילגנע םוצ סָאה ןייק טשינ רעבָא ןגָארט רימ --- גנוריגער רעד

 ןטנעָאנ ןפיוא עיציזָאּפ עשילגנע יד ןכַאװשוצּפָא טריסערעטניארַאפ טשינ ןענעז
 -רעטנוא רעד טימ סעמַאזניימעג ןייק טשינ ןבָאה רימ ,י"א ןיא רעדָא חרזמ
 ןשיװצ טקילפנָאק רעד .דנַאלגנע ןגעק טריפעג טרעוו סָאװ טעברַא-סגנובָארג
 גנוריגער עשיטירב יד סָאװ ,םעד ךרוד ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיולב זיא זנוא
 "...ןריא טַאדנַאמ םעד ןטַאררַאפ טָאה
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 יד ןגעק רָאנ טציא ךיז טריפ ןוא ןרָאװעג ןביוהעגנָא זיא ףמַאק רעזנוא;
 וצ טשינ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .גנונרָאװ ַא יו טניד ןוא ןפירגנָא עכעלטנייפ
 סע טנעה סנעמעוו ןיא ןסייוו רימ םגה ,טעברַא ריא ןיא עיסימָאק רעד ןרעטש
 -יטנַא ןַא ןייז גנוזייל יד טעװ .ןעזסיוא טעװ יז ױזַא יו ןוא עיזיצעד יד טגיל
 .ןרעסערגרַאפ ןוא ןרעטיירבסיוא ךיז דנַאטשרעדיװ רעזנוא טעװ ,עשיטסינויצ
 ןעגנונפָאה ערעזנוא ליוו סָאװ גנוזייל ַא טימ ןכַאמ םולש טינ לָאמנייק ןלעװ רמ
 ךיז ףרַאד ןעמ עכלעוו רעביא ,ןצעזעג ןדיא ייב ןַארַאפ .רבק ַא ןיא ןבָארגַאב
  *...ןכערב וצ טשינ ייז ידכב ,ןענעגרה ןזָאל

 ידכב .הנווכ רעזנוא ןסיוו טלָאז ריא זיולב ןליוו רימ ,טשינ ןעָארד רימ,

 יד ןטָארסױא ריא טזומ ,"הנגה, יד רעדָא דנַאטשרעדיװ רעזנוא ןרידיווקיל וצ
 עשידיא יד ןופ ןויצ וצ עביל עקיבייא יד ןעלצרָאװסיוא ןוא י"א ןיא הדע עשידיא
 עלַא ןעגנערב וצ העדב טשינ ןבָאה רימ ...טלעװ רעצנַאג רעד ןא רעצרעה

 .עירעפמיא רעשיטירב רעד טימ ףמַאק ןקידנרידיצעד ַא וצ תוחוכ ערעזנוא
 -רעדיוו ןרעוװש ןוא ןטנענַאמרעּפ ַא וצ ןייז גונעג רעבָא ןלעװ תוחוכ ערעזנוא
 ןָאילימ 12 יד ןיא ןוא י"א ןיא דיא ןדעי ןיא ןטלַאהַאב טגיל חוכ רעזנוא .דנַאטש
 "רעד ןוא עטרַאּפשרַאפ טנזיוט ןופ טרָא ןפיוא .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןדיא
 טשינ ןענָאק סָאװ יד ךיוא .ןעמוק ערעדנַא רעטנזיוט ןלעװ -- ןדיא עטעגרה
 טימ ,דנַאטשרעדיװ ןוװיסַאּפ טימ ןפמעק ןלעװ טנַאה ןיא רעוועג ןייק ןעמענ
 -- עיצַאזינַאגרָא עטייהעג ןייק טשינ ןענעז רימ .,ןלעפַאב ערעייא ןופ טָאקיָאב ַא
 זיולב טָאה גנוריגער עשיטירב יד !טפמעק סָאװ קלָאפ עשידיא סָאד ןענעז רימ
 ,"! גנוטכינרַאפ ןייז רעדָא קלָאפ ןשידיא ןרַאפ טייקיטכערעג : וויטַאנרעטלַא ןייא

 (1946 לירּפַא 15 ,"עמיטש רעזנוא;)

 ןוירוגיוב דוד

 ןבעל ופ רערעײט ןענעז סָאװ ,ןכַאז

 רעשידיא ךָאנ טשרוד יד :םעלבָארּפ םעד ןופ טקנופ-ןערב רעד -- == =
 ,הנידמ עשידיא :ןָא טפור ריא סָאװ סָאד ,טייקידנעטשטסבלעז

 ןבייהרעד ךיז ,טכַאמ ,חוכ וצ הנווכ יד זיא ,הנידמ ַא ןגעוו ןדער ערעדנַא ןעוו
 :"הנידמ עשידיא; קידנגָאז ןעניימ רימ סָאװ ןגָאז ךייא לע ךיא .ערעדנַא רעביא
 ןיא ןדיא עיירפ ןיימ ךיא ,ןדיא עיירפ ןייז וצ ידכ ןעמוקעג רעהַא ןענעז רימ
 טרעדנוה ןוא ,ןדיא -- טנעצָארּפ טרעדנוה ןייז : רעטרעוו עדייב ןופ ןעניז ןלופ
 ,עיירפ --- טנעצָארּפ

 -- ?טייקידנעטשטסבלעז עשידיא, רעדָא "הנידמ עשידיא; ןגָאז רימ ןעוו
 עשידיא ,טעברַא עשידיא ,ןדָאב ןשידיא ,טַאמיײה עשידיא ַא לכ םדוק רימ ןעניימ
 -טרָאּפ ןוא -םי ןשידיא ,עירטסודניא ןוא טפַאשטריװדנַאל עשידיא ,טפַאשטריװ
 -סגנואיצרעד ןוא רוטלוק עשיאערבעה ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עשיאערבעה ,ןזעוו



 11 הנידמ רעשידיא רעד רַאפ ףמַאק

 סעדעי טגָאמרַאפ'ס סָאװ עכלעזַא ,טייקידנעטשטסבלעז עצנַאג ןוא עלופ ; ןזעוו
 ,קלָאפ פיירפ
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 ןלעוו רימ רעבָא -- ליצ רעזנוא ןכיירגרעד רימ ןלעוװ טכייל טינ זַא ךעלגעמ
 ,טייקירעווש ןוא גנורעטש םוש ןייק רַאפ ןטלַאהּפָא טינ ךיז

 רימ ךיוא ?ריא סָאװ עבלעז יד טינ ןענעז רימ זַא ,ריא טניימ סָאװרַאפ
 סָאד ביל ןבָאה רימ .ןבעל םענופ רערעייט זנוא ןענעז עכלעוו ,ןכַאז ןגָאמרַאפ
 ןייק טשינ זיא עיגילער רעזנוא .ןבעל סָאד רעייז טצַאש םוטנדיא סָאד .ןבעל

 טעשעג'ס ןעוו וליפַא -- רעייט זנוא זיא דיא ןדעי ןופ ןבעל סָאד .עשיטעקסַא
 ןטכיצרַאפ וצ טיירג טינ ןענעז רימ רעבָא .ןעשעג זנוא זיא'ס סָאװ סָאד טינ זנוא
 ןרעייט ַא ןלָאצַאב ןפרַאד ןלעװ רימ ןעוו וליפַא ,טייקידנעטשטסבלעז רעזנוא ףיוא

 רעטרעדנוה ךיז ןעניפעג רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא דנַאל ןקיזָאד ןיא ,זיירּפ
 שפנ רסומ ךיז ןלעװ --- ןייז קיטיונ טעוו'ס ביוא -- עכלעוו ,ןדיא רעטנזיוט
 .הנידמ רעשידיא רעד רַאפ ,ןויצ רַאפ ןייז

 -שילגנע רעד רַאפ ןגָאזתודע ןייז ןופ)

 (עיסימָאק-סגנושרָאפסױא רענַאקירעמַא

 גנורעדנע יד

 רענַאקירעמַא-שילגנע רעד וצ םודנַארָאמעמ ַא ןופ ןגוצסיוא)

 (עיסימָאק-סגנושרָאפסיױא

 זיא'ס ןעוו ,1945 טסברַאה ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנורעדנע עכעלטנירג ַא ..,
 ןוא ןטַאררַאפ טָאה גנוריגער עשיטירב עקיטלָאמעד יד ךיוא זַא ,ןרָאװעג רָאלק
 -ַאב יד ןוא עינַאטירב-סיורג ןופ ןעגנוטכילפרַאפ יד ןריפוצסיוא טגַאזטנַא ךיז
 וצ ןביוהעגנָא טָאה ןַאד טשרע .ײטרַאּפ-רָאבײל רעד ןופ ןתובייחתה ערעדנוז

 "ַאב טשינ רָאט ןעמ רעבָא .גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ עשידיא יד קיטעט ןייז
 טשרעה'ס ביוא .רָארעט ןעמָאנ ןקידנקידײלַאב ןטימ ןטייקיטעט עריא ןענעכייצ
 ןדעי ףיוא .עיצַארטסינימדַא רעד דצמ רָארעט רעד סע זיא דנַאל ןיא רָארעט
 -ריּפשסיױא טקיש גנוריגער עשיטירב יד ביוא .עגַאל יד רימ ןעעז ױזַא ,לַאפ
 עכעלטע טריפ סָאװ ,לפיש רענעכָארבעצ ַא ןגעק ןפיש-סגירק ןוא ןענַאלּפָארע
 טלעטש ןוא סעיצנַאטס-רַאדַאר ריא ןגעק ןָא טעדנעוו יז ביוא ; םיטילּפ טרעדנוה
 ךיז טצונַאב יז ביוא ;סעיצנַאטסדיײצילָאּפ עלעיצעּפס גערב םעד סיואגנעל ףיוא

 עכלעוו ,םיליּפעמ יד ןּפָאכ וצ יײצילָאּפ עליבָאמ ןוא רעטילימ ,ןטסיטושַארַאּפ טימ

 רָארעט ןָא טעדנעוו'מ זַא סע טסייה --- גערב ןפיוא טעדנַאלעג םייהעג ןיא ןבָאה
 ןקידיײטרַאפ רימ זַא ,זיולב סע טסייה ,ןגעק ךיז ןלעטש רימ ביוא ןוא .זנוא ןגעק
 ,םישזער םעד ןגעק ךיז

 ,טכַאמ רעד ןופ עיציזָאּפ ַא ןקעווצ-סגנוקידיײטרַאפ בילוצ ןריקַאטַא רימ ןעוו
 טשינ ןלעטש רימ ןמז לכ ,ןשטנעמ ןייק ןרירוצנָא טשינ קיטכיזרָאפ רימ ןענעז
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 עשיטירב רעבָא .עיצקַא רעד ןופ גלָאפרעד םעד ןוא ןשטנעמ ערעזנוא הנכס ןיא
 דישרעטנוא ןָא ןשטנעמ טיוטעג ןרעציפָא ערעייז ןופ לעפַאב ןטיול ןבָאה ןטפערק
 } םייח תעבג ןוא םייפש ןבעל ןוא ביבא-לת ןיא ןסַאמ עטנפָאװַאבמוא ןשיווצ ןופ

 ערעייז ןופ שינעביולרעד רעד טימ רעדָא לעפַאב ןטיול ןבָאה רענלעז עשילגנע
 ןענַאקלַאב ףיוא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,רעדניק עניילק ףיוא ןסָאשעג ןרעציפָא
 ןבעגעגסױרַא טָאה טכַאמ עשיטירב יד .,דנַאטשואסמַאנסיױא ןופ טייצ רעד ןיא
 טימ ,בושי ןיא ןדיא ןדעי ןופ ןבעל סָאד ריקפמ זיא סָאװ ,ץעזעג-לַאפטיונ ַא
 ,(* ליוו יז סָאװ ןָאט ןעק עיצַארטסינימדַא יד ןעמעוו

 טכירעג ַא ןָא ןשטנעמ עגנוי רעטרעדנוה טריטסערַא טלַאה םישזער רעד

 ןדיא רעטרעדנוה רעדנעל עדמערפ ,עטייוו ןיא ךעלצעזעגמוא טביירטרַאפ ןוא
 ,ץעזעג ןלַאטורב ןקידנשרעה םעד ןופ ךמס ןפיוא וליפַא גנוקיטכערַאב םוש ןייק ןָא

 סָאװ רעגַאל-סטעברַא ןַא ןרעטשעצ וצ ןרָאװעג ןלױפַאב זיא רעטילימ שיטירב

 -דירפ ןופ םזַאיזוטנע םעד טימ לילג ןיא היריב ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא
 ,גנוריגער יד ןָא טעדנעוו רָארעט זַא ,זיא טקַאפ רעד .ןשטנעמ-סטעברַא עכעל
 םעד ,ָאי .טעברַא ןוא םולש ןופ ןשטנעמ ןופ קרעוו ַא זיא קרעװ רעזנוא תעב
 ,גנוריגער יד ןָא טלַאה דנַאל ןיא רָארעט

 גנונעװַאב דנַאטשרעדיװ עשידיא |
 (1945 רעבמעווָאנ)

 ןירד ג ףסוי

 קירב "ערעייט, ַא

 (ןקירב יד ףיוא ףירגנָא רעד :לטיּפַאק ןופ

 רעד .ןשטנעמ יד ןרילָארטנָאק םידקפמ יד .עיצקַא רעד וצ ךיז טיירג ןעמ
 : עיציטעּפער רענײמעגלַא ןַא רַאפ סעיצַארָאקעד יד וצ טיירג הימחנ דקפמ-עיצקַא
 יד ,קירב עטשרע יד -- ךעלסעפ ייווצ יד ,ידַאװ םעד טריזילָאבמיס געוו רעד
 זיא ןזײארעקַא רעד ,ךעלדלעוו יד ןענעז ָאד .עטייווצ יד -- יורטש ךעלקעּפ
 .וװ .ַא .א זיוה-עפַאק סָאד

 ,ןלָאר יד ןייא ןעמ טרזח ,חטש ןגעוו ןעגנורעלקרעד טיג רע יװ םעד ךָאנ
 יד ןעוועג טלָאװ סָאד יו ,"עיצקַא, רעד טימ ןעמונעגרעביא קרַאטש זיא ןעמ

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טייצרענייז זיא סָאװ גנונדרָארַאפ יד ןרעװ טנָאמרעד ָאד לָאז (*

 טָאה רַאטכומ ןוא רעציפָא רעדעי ,ןַאמ-ײצילַאּפ רעדעיא .םילוע *ץעלַאגעלמוא, וצ גוצַאב ןיא
 טקיטכעדרַאפ רע ןעמעװ ןשטנעמ ןדעי ,לעפַאב ןלעיצעּפס א ןָא ,ןריטסערַא וצ טכער סָאד

 ןַאמ-ײצילַאּפ רעדעי ,ןטפערק סטעטסעיאמ ןייז ןופ רעציפָא רעדעי .הלוע רעלַאגעלמוא סלַא

 ,ליבָאמָאטױא ,ץַאלּפ ,ןינב ןדעי ןיא ןיײגנײרַא ןעק ןגנאר ענעדישרַאפ ןופ רעציפָא ןוא

 עלַאגעלמוא ןַאראפ ןענעז טרָאד זַא טכאדראפ א טָאה רע עכלעװ ףיוא ,ןַאלּפָארע ןוא ףיש

 -מוא זיא רע זַא ןזײװַאב רעטקידלושַאב רעד ףרַאד גנונדרָארַאפ רעקיזָאד רעד טיול ."םילוע
 ועדָא רעגריב רעקידלארשייץרא ןַא זיא רֶע זַא ,ןזייװפיוא ףרַאד רעטקידלושַאב רעד .קידלוש

 ,דנַאל ןיא ןעמוקעגנייא לַאגעל זיא רע זַא ןוא רעניואוונייא רעקידנעטש
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 .קיטליגביילג טעמכ ,קיאור טכיררַאפ ןוא טרעלקרעד דקפמ רעד .עיצקַא עתמא
 ַא טיג ןוא עיזיװָארּפ ןוא רעװעג סָאד רע טרילָארטנָאק עיציטעּפער רעד ךָאנ

 .ןײגוצסױרַא לעפַאב
 ,טכיל ןלופ ןיא טנייש הנבל יד ,רעדלעפ ענעטינשעג ךרוד טריפ געוו רעד

 ןייג ףרַאד ןעמ .רענטרעגטכורפ ןשיוװצ ,חטש ןטצנַאלפרַאפ ַא ךרוד טייג ןעמ
 ,סמעטָא יד ןטלַאהרַאפ עלַא רימ .טנוה ַא ךיז טליבעצ טרָאד ןוא ָאד ,ליטש
 ןייג ןָאק ןעמ ןוא --- םענייק טקעוועגפיוא טינ טָאה יירעליב סָאד ,ןייטש ןביילב
 ףיוא סיוא זנוא טלעטש דקפמ רעד .ליצ םוצ טנעָאנ ןיוש ןענעז רימ .רעטייוו

 .העש רעטמיטשַאב רעד ףיוא ןטרַאװ ןפרַאד רימ ואוו ,געוו ןקיטייז ַא
 םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,לעּפַאב רעד ןבעגעג טרעוו טָא ןוא

 .ידַאװ טייז רענעי ןופ ןליוק לגָאה ַא ןָאטעג טָאש ַא זנוא ףיוא ךיז טָאה קירב
 ףיױא רעדעי :טלעפַאב דקפמ רעד .טקרעמַאב זנוא טָאה ךַאו יד שרעדנַא טינ
 .ץַאלּפ ריא וצ טפיול עּפורג עדעי ןוא ךיז טײרּפשעצ טייחנייא יד ! טרָא ןייז

 רענעסָאגַאב ַא ןלַאפעגרעדינַא זיא ןוא טסורב ןיא ליוק ַא ןעמוקַאב טָאה םעיחי
 ןופ ןגער ַא רעטנוא .סופ ןיא טעדנואוורַאפ זיא רבח רעטייווצ ַא ,טולב טימ
 .עטעדנואוורַאפ יד ףליה ןבעג ןביוהעגנָא טסניד עשיניצידעמ יד טָאה ןליוק

 רעקידרעירפ רעד טימ םכסהב) !ליצ ןיא טפערט ,רעסיש :טלעפַאב הימחנ
 ,(רעייפ ןייק טינ זנוא ףיוא טנפע ןעמ זיב טולב ןייק ןסיגרַאפ וצ טינ עיצקורטסניא

 ןופ טצישעג קירב רעטשרע רעד רעטנוא ךיז ןבָאה םירבח יד ןופ לייט ַא
 רעדעי טפיול : ןגירשעגסיוא ןוא ןפָאלעגוצ ייז וצ זיא הימחנ .ןליוק עכעלטנייפ יד

 !דימו-ףכית ,טקנוּפ ןייז וצ
 לופ זיא טפול יד .רעטרעוו ענייז ןסירעגרעביא טָאה שער רעקידארומ ַא

 ַא ןוא טייקליטש ַא .ןייש-הנבל יד טקעדרַאפ טָאה ביוטש ַא ,ךיור טימ ןרָאװעג
 -נוא ףיוא ןבייה רימ ,טײרּפשעצ ךיז טָאה ביוטש רעד .שינרעטצניפ עטכידעג
 !קירב יד ָאטינ -- ןגיוא ערעז

 !דדיה .הנבל יד ךרוד ךיז טעז ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ךָארבכרוד םעד ךרוד
 !ןעגנולעג זיא עיצקַא יד

 סױרַא טקוק סָאװ ,טכיל סָאד זַא ,טסואוועג טשינ ןבָאה רימ ןּוא --- -- --
 ...םירבח ןצרעפ ןופ טכיל-סנבעל םעד טימ טניישעגפיוא טָאה ,ןביוא ןופ זנוא וצ

 ("חײמלּפה רפס;)

 ןריטסעטָארּפ ןצ ףורפיוא

 ! רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןדיא
 -פיוא תוכז ןוא גנובעלרעביא ערעווש יד טַאהעג טָאה (+ עיצַאגעלעד רעייא

 עשירָאטסיה:שיגַארט יד תונכוס רעד ןופ רעדילגטימ יד טימ ןעמַאזוצ ןעמענוצ
 .ןשינעעשעג

 רענַאקירעמַא רעד ןיא ןדיא עטײרפַאב יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ עיצַאגעלעד יד (*
 ,ענַאז
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 טימ טײקנסָאלשנַא עטסעפ ןוא טײקנסַאלעג ,טייקיאור יד ןעזעג ןבָאה רימ
 "עג ןענעז רימ ןוא י"א ןיא ןשינעעשעג יד ןעמונעגפיוא טָאה ןוירוג-ןב רעכלעוו
 ןענעז ןשינעעשעג עקיזָאד יד זַא ,גנוגייצרעביא רעפיט רעד טימ רעהַא ןעמוק
 עטצעל יד ןענעז סע .לגנַארעג ןשירָאטסיה רעזנוא ןיא ּפַאטע רעטצעל רעד
 ,טײקיגנעהּפָאמוא רעשידיא רעד ןופ הדיל ילבח

 ןשידיא ןגעק טַאטנעטַא רעשיניצ רעמַאזיורג ַא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא'ס
 ! קלָאּפ

 ,ךימ ןוא .ײמרַא עקידנפמעק ןייא ןייז טנייה זומ קלָאפ עשידיא עצנַאג סָאד
 ,ןרָאי עטצעל יד ןופ ןעגנורַאפרעד עכעלנעזרעּפ ערעזנוא טימ הטילּפה תיראש יד
 ןקיזָאד ןיא ןטַאדלָאס עטסצלָאטש ןוא עטסמַאזקריװ ,עטסטסיירד יד ןייז ןזומ

 ,לגנַארעג ןטצעל

 ,ןגיז טעוו ,זנוא טימ זיא עכלעוו ,טייקיטכערעג יד זַא ,טגייצרעביא ןענעז רימ

 גרעבנירג .ז .רד
 רעגערט דוד
 ץייווָאמולב .רד

 : ,רקעס .נעג
 רעטער הירא

 (1946 ,ילוי 12 ,"געװ רעזנוא,)

 לארשי ץרא ןופ ווירב ַא

 ףסוי לת

 יו טריּפשרעד רימ ןבָאה ,גָאטרַאפ רעגיײזַא ייווצ םורַא ,טכַאנ וצ קיטיירפ
 ןענעז טונימ טונימ עכעלטע ןיא .בושי רעזנוא םורַא טלגניר רעטילימ סָאד

 טלגנירעגמורַא ןעוועג ןיוש רימ ןענעז רעגיײזַא ריפ .סיפ יד ףיוא ןעוועג עלַא רימ
 -עגכרוד ןקנַאט ערעווש יד ןבָאה ,ןעגנולדנַאהרַאפ עצרוק ךָאנ .,ןטייז עלַא ןופ
 -- קידנכירק ןעמוקעגנָא ןענעז ןטַאדלָאס יד ןוא ןרעיוט ןוא ןטיױלּפ יד ןסיר

 ףיוא געיעג ַא ,עילַאנַאכקַאו ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .טנָארפ ןפיוא יו שממ
 טגָאיעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז .רעטלע ןוא טכעלשעג ןופ דישרעטנוא ןָא ,ןעמעלַא
 טלעטשעג ךיז ןבָאה ,עסיורג יד יו ױזַא ,רעדניק יד ,רעדניק עקירעי-ןציירד ךָאנ
 העש עבלַאה ַא .ּפעלק טימ ןעוועג דבכמ ךיוא ןטַאדלָאס יד ןבָאה ןוא ,ןגעקטנַא
 ןרָאװעג ןריובעג ,טלַא רָאי 21 ,רוחב רעגנוי ַא) ידורח םייח ןלַאפעג זיא רעטעּפש
 ,רעטכייל רעוו ,רעטסנרע רעוו ,ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןענעז ליפ ,(דורח ןיע ןיא
 רעבלעז רעד ןיא .ןענופעג טינרָאג טָאה ןעמ .גנוכוז יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע
 ןופ .טױלּפ ןקיכעטש ַא רעטניה ןרָאװעג טרירטנעצנָאק רענעמ יד ןענעז טייצ
 .טריפעגקעווַא ןוא ןליבָאמָאטיױא ןיא טּפעלשעג טלַאוװעגרעביא ייז ןעמ טָאה טרָאד
 זיולב ןבילבעג ןענעז סע .לָאצ ןיא 220 -- רענעמ עלַא ןעמונעגוצ טָאה ןעמ

 .תורבח יד ןוא ,עקנַארק ייז ןופ עטסרעמ יד ,םירבח 20 םורַא
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 טנַאּפשעגניײא ךיילג ךיז ןבָאה ,רעטלע ןוא רָאי 11 ןופ ,רעדניק ערעזנוא

 ,ךלימ יד ןריפ ,ףָאש יד ,יק יד ןקלעמ ייז .טפַאשטריװ רעד ןופ טעברַא רעד ןיא

 עסיורג ַא זנוא רַאפ זיא סָאד .רענעמ יד ייז ןענעז -- ָאטשינ ןענעז רענעמ יד

 .גנוקיטומרעד

 וצ -- םייהַא ןעמייח ןעגנערב וצ ןעגנולעג רימ זיא טכַאנרַאפ קיטנוז טשרע
 סָאד .רעדניק ,תורבח ,סרעטומ זיולב .היוול ערעווש ַא ןעוועג זיא'ס .הרובק
 ,רימ טינ .ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז ,ןבילבעג ןענעז סָאװ םירבח לסיב

 קירָאי-ןעצ ַא) הזע .דליב עקיזָאד סָאד ןסעגרַאפ ןלעװ רעדניק ערעזנוא טינ
 ךיא זַא ,עמַאמ :טגָאזעג טָאה (ןירעביירש-ווירב רעד ןופ רעטכָאט יד ,דניק
 -- טגָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ,ןעמייח ןכוז ןרָאפעג טזיב וד זַא ,טסואוורעד ךיז בָאה

 יד .ןבעל לָאז םייח יבַא ,רעטומ ןיימ רָאי ץנַאג ַא ןעז וצ טינ םיכסמ ןיב ךיא

 עקניניילק יד ,ייז .ןפלעה ךייא ןלעוװ רימ : לוק ןייא טימ טרעכיזרַאפ ןבָאה רעדניק

 ןענעז ןסיורד ןופ .סרעפלעהסיורַא ערעזנוא ןענעז ,רעגניפ עטרַאצ ערעייז טימ

 ןענעז ייז .ןָאט וצ סעּפע רעווש זיא שיטקַארּפ רעבָא ,ףליה וצ ןעמוקעג ליפ ךיוא

 ןעמ ףרַאד םענייא ןדעי .טעברַא רעד ןוא טפַאשטריװ רעד טימ טנַאקַאב טינ

 ,לָאצ ןיא קינייװ ױזַא ןענעז רימ ןוא ,ןייז ךירדמ ןוא ןענרעל

 ,טרינרעטניא טָאה ןעמ סָאװ ,רעדניק יד ןעמוקעגקירוצ ןענעז טנוװָא טנייה

 ןופ רעטלע ןיא ייז ןופ ןיינ --- געט יירד ןטלַאהעגּפָא ייז טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ

 ,רָאי 15 זיב 3

 .טלעוו יד ןקערשוצרעביא ידכ עבמָאב-םָאטַא ןַא ןפרָאװעג ןעמ טָאה ץעגרע

 וצ ידכ ,ןקערשוצרעביא זנוא ידכ ,עבמָאב ַא ןפרָאװעג ךיוא ןעמ טָאה זנוא ףיוא

 ןייזטסואוװַאב םעד ןיא ןרָאװעג רעקרַאטש ךָאנ ןענעז רימ ,טומ רעזנוא ןכערב

 "רעד זנוא ןגעק זיא טָאװ המחלמ יד ןטלַאהסיוא ןלעװ רימ .טכער רעזנוא ןופ

 ,םיאנת ןָא ןוא טײקנסָאלשטנַא רערעטסעפ טימ ןרָאװעג טרעלק

 (1946 ילוי 26 ,"רעפמעק רעשידיאי)

 ןאמרעטלַא ןתנ

 הנס החמש :שידיא

 תוגולפ יד ןופ גנַאזעג סָאד

 .ןעמאזוצ טציא ןעגניז רימָאל תוגולּפ יד ןופ גנַאזעג סָאד
 ! טיירג ייז --- רעזנוא ךאוו ; ידַאװ רעד זיא רעמצניפ
 ,ןעמאלפ ןיא עקיטכַאנ ןיא הגולּפ-דלעפ א זיא ןעגנַאגעג
 .טייק עקידנציש ַא --- הגולפ-דלעפ ַא זיא ןעגנַאגעג
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 ,ןגעמש ףיוא עקיגרַאב ףיוא ,דנַאל ןיימ ,זנוא ףיוא טרָאװ
 ! קילג רעזנוא ,עטיירב יד רעדלעפטיורב יד ףיוא זנוא ףיוא טרַאװרעד
 ,ןגעקטנַא ריד ןגָארטעג טָאה גרַאוװגנוי ןדירפרעקַא םעד
 .סקיב רעטזיּפשעגנָא ףיוא ריד ןדירפ םעד ייז ןגָארט טנייה

 ! גיימש ץיּפשגרַאב םוצ !ףױרַא -- הגולּפ
 ! טייקכיוה יד ןרעכַארעד
 יײברַאּפ זיא רענייק ךָאנ ואוו טרָאד
 ! ןיײגכרודַא טעוו רע -- (* "שוּפ , רעד

 ,גיוו ןיא דניק ,עמַאמ-עטַאט רַאפ
 ! ןעיוב רימ עבמאד-ץוש יד
 ,גירק רעד ןָא טייג סע !סיױרָאּפ הגולּפ
 .טרעיוד לגנַארעג-טולב רעד

 ,ןבעגעג זנוא ןענעז ייז -- געט זיולב : טגָאזעג ןעמ טָאה טסיזמוא
 ,ביור וצ ןוא תופירש וצ רָאנ טליימרוארַאּפ טכַאנ יד זיא'ס ןוא
 ,ןבעל םוצ זנוא ןבעגעג טכַאנ יו גָאט ןענעז'ס : ןגָאז רימ
 ,ךיוא סע זיא יז ,טכַאנ יד -- גָאט רעד זיא לארשי ץרא

 זנוא טעװ טָארדכעטש ןייק ; טנייפ רעד זנוא טעװ ןקערשּפָא טינ
 ; ןרעטש

 ,גרעב ףיוא ןוא ןלָאט ןיא ,ןופצ זיב בגנ ןופ
 ,ןרעקמוא ריד ןלעוװ רימ ,דנַאל ןיימ ,ןקיטכיל םעד גָאט םעד
 .טרעקעגמוא יד טרעוו יז --- טבעל סָאװ ץלַא רַאפ -- טכַאנ יד ךיוא ןוא

 -- -- -- !ףױרַא הגולּפ

 ; רערעדנַא ןייק געוו ןייק ָאטשינ ; ןייז טשינ ןעק יצקירוצ ןייק לייוו
 .ןַאק ןיא טייטש ןבעל'ס ואוו ,ײשנַארט יד טשינ טגנַאלרַאפ קלָאפ ןייק
 ,רעדנַאװ ןיא ןקיטכַאנ ןיא ,טייק ַא -- הגולּפ ַא טָאה טנַאּפשעג
 ! טנָארפ ןפיוא יז טיילגַאכ ,סרעזנוא דנַאלמייה ,םינּפ ןייד

 .ח"ײמלּפ ןיא סעינַאּפמאק-דלעפ : הדש תגולּפ -- "שיוּפ, (*

 (סערייא סָאנעוב ,"ח"מלּפה רפס,)
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 ןיקנעבַאט השמ

 טכַאנ רעד ןיא םיטשַא

 ;רעטיײש רעד רימ וצ גרַאב ןופ טקניו -- ?קילגמוא ןַא טמוק'ס,
 ;טניו רעד רימ הרושב יד טגנערב -- "!טנעָאנ ןיוש זיא'ר,
 ,רעטייוו ףיוא ךיוא םַאזכַאװ ןייז ץראה ןייד לָאז
 !דניוושעג ,ךַאו רעד ףיוא לענש

 ' ,רעגירק א רַאפ ןייז טעב סָאד זומ לָאט ןוא גרַאב
 ; טנייפ ןוא רעדורב ריד זיא געטש רעדעי
 -- ןגיורַאפ רעביוצ ןיא ור יד ךיד ליוװ ןוא
 ! טנייה טשינ ױרטרַאפ ור רעד

 ; רעוא ןַא וצ גייל םי םוצ טכַאנ ןוא גָאמ
 -- "!ןָא ןעמוק ןפיש , : ןענייוו סעילֿאװכ
 ,ריא ייוו יוא ,קלָאּפ ןיימ ןופ הניכש יד
 -- -- -- ןָאֿפ ַא ןָא ןפיש םורַא טעזשדנַאלב

 ,רעיומ-גנוטסעפ א ןיא ןייא יז דימש ,לעז ןייד טרַאה ךַאמ
 ; טכַאנ ןוא גָאט ףוג ןייד ןַאּפש
 ,עובלג םוצ קילב ןייד דנעוו גָאמייב
 ! טכַאדרַאפ --- למרכ םעד ןוא

 ,טקרַאטש אנוש רעד ךיז ןלייה יד ןיא,
 -- ?טנָארפ ַא ךיז טרעקַאלפעצ לגיה ןדעי ףיוא
 גרַאב ןופ סרעטייש יד רימ וצ ןעקניוו סע
 ,טנָאזירָאה סמי ןופ ןפיש ןוא

 עילַאטיא ןופ עמַארגעלעט-טסעטָארּפ

 ןופ עיסעס רעלעיצעּפס רעד ןופ גנונעפערעד רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 טקישעגּפָא םיטילּפה זכרמ רעד טָאה ,עגַארפ-לארשי-ץרא רעד ןגעוו ָאנוא רעד
 עקידנגלָאפ יד קרָאיזוינ ןייק ,יל-יווגירט 'ה ,ָאנוא ןופ רַאטערקעס-לַארענעג םוצ

 : םַארגעלעט

 ןופ תונברק ,עילַאטיא ןיא םיטילּפ עשידיא טנזיוט קיצנַאװצ רעביא יד

 ערעווש ןיא רָאי ייווצ טעמכ ןיוש ךיז ןעניפעג ,רעדלעוו ןוא ןטעצַאק ,סָאטעג יד

 רענעדישרַאפ ןופ טיורב עמערָא סָאד ןסינעג ןֹוא ןבעל-רעגַאל ןופ ןעגנוגנידַאב
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 ןענעק םימעט עשיטילָאּפ ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עשיגָאלָאכיסּפ בילוצ .גנוציטשרעטנוא
 ערעייז וצ ןרעקקירוצ ךיז ,עטלצרָאװעגסיױא ערעדנַא עלַא יו טקנוּפ ,טינ ייז
 ,ןטכירוצפיוא ךיז רעדיוו ייז רַאפ געווסיוא רעקיצנייא רעד .ןעמייה עקידרעירפ
 טימ ןבערטש ייז ואוו ,טרָא ןַא ןיא ןרירגימע וצ זיא ,ןדיא ןוא ןשטנעמ סלַא
 -ץגסיוא טימ ייז ףיוא ןטרַאװ רעדירבטימ ערעייז ואוו ןוא טסייג ןצנַאג רעייז
 רָאנ ןייז סָאד ןעק ייז ןופ לייט ןטסערג"קידנגיוורעביא ןרַאפ .סמערָא עטקערטש
 ןעגנערב ךָאנ ןלעוו ןוא טנייה ןיוש ייז ןעגנערב ןיהַא ןעמוקוצנָא סָאװ ,לארשי-ץרא
 ייז ןרילעּפַא קלָאפ ןשידיא ןצנַאג ןטימ ןעמַאוצ .תונברק עטסערג יד רעטייוו
 ןופ ןרעױט יד ןדיא עלַא רַאפ ןענעפע וצ ףכית סעיצַאנ עטקינייארַאפ יד וצ
 רָאי ןופ ךוב-סייוו ענעבעגעגסיורַא-ךעלצעזעגמוא סָאד ןפַאשוצּפָא ,לארשי-ץרא
 ,רעקלעפ עלַא ןשיווצ ןטסטלע םעד ,קלָאפ ןשידיא ןזָאלמיײה םעד ןבעג ןוא 9
 סלַא ,רעקלעפ עלַא ןופ החּפשמ רעד ןיא ץַאלּפ ַא ןעמענרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד
 רעה םעד ןטעב יײז .לארשי-ץרא ןיא ,הנידמ רענעגייא ןייז ןיא קלָאפ יירפ
 -טימ יד ןוא רעציזרָאפ םעד עיציטעּפ רעייז ןבעגוצרעביא רַאטערקעס-לַארענעג
 ,עיסעס-לארשייץרא רעד ןופ רעדילג

 (1947 יַאמ 12 ,"ךרדב;)

 עּפָארײא ןיא ןדיא יד וצ הנגה ופ ףורפיוא

 -יובפיוא סָאד טנעקרענָא ןבָאה טלעװ רעד ןופ סעיצַאנ עטקינייארַאפ יד
 -ַאב ןוא לארשייץרא ןיא טכעלקריוורַאפ טָאה קלָאפ עשידיא סָאד סָאװ ,קרעוו
 .ןדָאב םענעגייא ןַא ןוא הכולמ ענעגייא ןַא ןבָאה וצ טכער יד טקיטעטש

 ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןגעק ןפָא ךיז ןלעטש תוחוכ עשיבַארַא עסיוועג
 עטקינייארַאפ יד ןגעק ןלעטש ךיז ןלעוו תוכולמ ןוא ןּפורג עשיבַארַא ,סולשַאב
 ,קלָאפ ןשידיא םעד ןוא סעיצַאנ

 וצ סיוא לָאמעלַא ןקערטש רימ ,רעבַארַא יד טימ גירק ןייק טינ יו רימ
 רעבָא .ןעיוב וצ ןוא ןטעברַא וצ ןעמַאזוצ ידכב ,טנַאה עכעלרעדורב רעזנוא ייז
 -טשינ ןטקַא טלַאװעג ןוא ןעגנואָארד ןופ ןקערשּפָא ןזָאל טינ ךיז עו רימ
 -רַאפ רימ ןלעוו ,סעיצַאקָאװָארּפ עשירעכערברַאפ ךרוד ןרַאננײרַא ךיז קידנזָאל
 טלעוו יד ךיוא סָאװ ,טכער ערעזנוא ןוא סנגעמרַאפ ,סנבעל עשידיא יד ןקידייט
 ,טנעקרענָא טָאה

 םוטנגייא סָאד ןענעז ,סנבעל עשידיא יד ,םייה עשידיא יד ,דנַאל עשידיא סָאד
 ןדעי ופ בוח רעקיליײה רעד זיא סע .טלעוװ רעד ןיא קלָאּפ ןשידיא ןצנַאג ןופ
 | .ףירגנָא ןדעי ןגעק ןקידייטרַאפ וצ יז דיא

 רעצנַאג רעד ךיוא ןוא -- טנגוי עשידיא עצלָאטש ןוא עקרַאטש רעזנוא
 טיירג ןענעז ןוא תוחוכ ערעייז עלַא טריזיליבָאמ ןבָאה --- בושי-לארשייץרא
 ,ליצ םעניײמעגלַא ןרַאפ סנבעל ערעייז ןבעגוצקעווַא

 -רעד ןקירעהעג ַא טימ ןייז לָאז טייקטיירג-תונברק ןוא ףמַאק רעייז ידכב
 .קלָאּפ ןשידיא ןצנַאג םענופ עציטש עטסנבעגעגרעביא יד קיטיונ זיא ,גלָאפ
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 טימ לרוג-סקלָאפ רעזנוא ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןגָארט ןזומ רימ

 ןוא טנייפ ערעזנוא טימ ףמַאק ַא ןריפ וצ ידכב .טײקנסָאלשטנַא ןוא ץלָאטש

 ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ זיולב טינ ןבָאה רימ ןזומ ,רענעלּפ עשירעכערברַאפ ערעייז

 .רעוועג
 הנגה רעשידיױא רעד ןופ סרעייטשרָאפ ןכוזַאב ךייא ןלעוװ קעווצ םעד בילוצ

 ןעמונעגפיוא םוטעמוא ןלעװ םיחילש ערעזנוא זַא ,טגייצרעביא ןענעז רימ ןוא

 סע עכלעוו ,ףליה עלעירעטַאמ יד ןבעג ייז טעוװ ריא ןוא טײקמערַאװ טימ ןרעוו

 טנעמָאמ ןסיורג ןוא ןשיטירק ַאזַא ןיא ךייא ןופ ןרעוו טרַאוורעד ףרַאד ןוא ןעק

 ,קלָאפ ןשידיא ןרָאפ
 הנגה רעד ןופ גנוטיילטפיוה יד

 לארשי ץרא ןיא

 (1948 ,רַאורבעפ 10 ,עשרַאװ ,"גנואיײרפַאב,,)

 ןיצ תביש תא יד בושב

 .םימלחכ ונייה ןויצ תביש תא 'ד םושב תולעמה ריש
 ; חנר וננושלו וניּפ קוחש אלמי זָא
 ,הלא םע תושעל 'ד לידגה םיוגב ורמאי זָא/

 ,םיחמש ונייח ונמע תושעל 'ה לידגה
 .בגנב םיקיפאכ ונתובש תא 'ד הבוש
 .ורצקי חנרב העמדב םיערזה

 (וכק ,םילהת)

8 

 גנתורעקמוא יד טרעקעגמוא טָאה טָאג זַא

 ןןיצ ןופ

 .ןעגנַאנּפױרַא יד ןופ גנַאזעג ַא

 ,ןויצ ןופ גנורעקמוא יד טרעקעגמוא טָאה טָאג זַא

 .םולח ַא ןיא יו ןעוועג רימ ןענעז
 ,רעטכעלעג טימ ליומ רעזנוא ןרָאװעג לופ זיא לָאמטסנעד

 ; גנַאזעג טימ גנוצ רעזנוא ןוא

 : רעקלעפ יד ןשיווצ טגָאזעג ןעמ טָאה לָאמטסנעד

 .עקיזָאד יד טימ טָאג טָאה ןָאטעג סיורג

 .ןרָאװעג טיירפרעד ןענעז רימ ,זנוא טימ טָאג טָאה ןָאטעג סיורג

 ,דנַאל םענעקורט ןיא ןעמָארטש יו ףיוא רעדיוו ,טַאג ,זנוא טכיר

 .גנַאזעג טימ ןדיינש ןלָאז ,ןרערט טימ ןעייז סָאוװ יד

 (שָאוהי ; שידיא -- וכק ,םילהת)
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 לארשי תנידמ ןופ עיצַארַאלקעד

 טָאה ָאד ,קלָאפ ןשידיא םעד ןופ טרָא-טרובעג רעד ןעוועג זיא לארשי-ץרא
 ןופ ןעזסיוא רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעזעיגילער ,רעקיטסייג רעד טעברַאעגסיױא ךיז
 ַא ןפַאשעג ןבָאה ןוא טײקיגנעהּפָאמוא רעייז ןענואוועג ייז ןבָאה ָאד .ןדיא יד
 ןפַאשעג ייז ןבָאה ָאד .טייקיטכיוו רעכעלטלעװלַא ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ רוטלוק
 ,הרות יד טלעוו רעד ןבעגעג ןוא

 ייז ןענעז ,לארשייץרא ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא קלָאפ עשידיא סָאד ןעוו
 לָאמניײק ןבָאה ייז .תולג רעייז ןופ רעדנעל עלַא ןיא דנַאל םוצ יירטעג ןבילבעג
 ףיוא ןוא ןיהַא רעקמוא ןַא ףיוא ןפָאה וצ ןוא ןייז וצ ללּפתמ טרעהעגפיוא טינ
 ,טייהיירפ רעייז ןופ גנוטכירפיוארעדיוו רעד

 -רעדנוה יד ךרוד ןדיא יד ןבָאה ,גנודניברַאפ רעשירָאטסיה רעד-טָא בילוצ
 רעדיוו ןוא תובָא ערעייז ןופ דנַאל ןיא קירוצ ןעמוק וצ טבערטשעג ןרָאי רעט
 ןרָאפעג ייז ןענעז ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד ןיא ,הכולמ רעייז ןלעטשפיוא
 ,ןסַאמ עסיורג ןיא ןיהַא

 טבעלעגפיוא רעדיו ןבָאה ,שינרעדליו ַא טבעלעגפיוא רעדיוו ןבָאה ייז
 טימ ,בושי ןקידנסקַאװ-ץלַא ןוא ןקיטפערק ַא טלעטשעגנייא ןבָאה ןוא ןושל רעייז
 ,ןדירפ ןבָאה טלָאװעג ןבָאה ייז .ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנָאקע םענעגייא ןַא
 רעהַא טכַארבעג ןבָאה ייז .ךיז ןקידייטרַאפ וצ טיירג ןעוועג ןענעז ייז רעבָא
 ,דנַאל ןופ רעניואוונייא עלַא וצ טירשרָאפ ןופ תוכרב יד

 רָאדָאעט ןופ טרעטסײגַאב ,סערגנָאק-ןויצ רעטשרע רעד טָאה 1897 רָאי ןיא
 ןשידיא ןופ טכער סָאד טרימַאלקָארּפ ,הכולמ רעשידיא ַא ןופ גנואעז סלצרעה
 ,דנַאל רעייז ןופ גנובעלַאברעדיװ רעלַאנָאיצַאנ ַא וצ קלָאפ

 עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא טכער סָאד-טָא
 םעד ןופ ןרָאװעג טקיטעטשַאב רעדיװ זיא ןוא ,1917 ,רעבמעווָאנ ןט12 םעד
 עלַאנָאיצַאנרעטניא ערָאלק ַא ןבעגעג טָאה סָאװ ,עגיל-רעקלעפ רעד ןופ טַאדנַאמ
 -ץרא טימ קלָאפ ןשידיא ןופ גנודניברַאפ רעשירָאטסיה רעד וצ גנונעקרענָא
 ,םייה עלַאנָאיצַאנ רעייז ןלעטשוצפיוא רעדיוו טכער רעייז ןוא לארשי

 ןבָאה ,עּפָאריײא ןיא ןדיא ןענָאילימ טכַארבעגמוא ןבָאה סָאװ ,תוטיחש יד
 ,הכולמ עשידיא ַא ןדנירג וצ רעדיוװ זיא סע קיטיונ סיואכרוד יו ,ןזיװַאב רעדיוו
 רַאפ ןרעיוט עריא ןענעפע ךרוד טייקיזָאלמיײה עשידיא יד ןפַאשּפָא לָאז סָאװ
 ,רעקלעפ ןופ החּפשמ רעד ןיא טייהכיילג קלָאפ ןשידיא םעד ןבעג ןוא ןדיא עלַא

 ןדיא יד ןוא עפָארטסַאטַאק רעשיאעּפָארײא רעד ךָאנ ענעבילבעג-ןבעל יד
 טייהיירפ ןיא ,עדריוו טימ ןבעל וצ טכער רעייז ןרעדָאפ סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא ןופ
 ןסירעג ךיז רעהפיוא ןָא ןבָאה ,גנורעטש ןוא ןרַאפעג ןופ טרעטשעגמוא ,ימ ןוא
 ,לארשי-ץרא ןיא ןעמוקוצניײרַא

 רעייז ןבעגעג ןדיא לארשי-ץרא יד ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא
 ןגעקטנַא רעקלעפ עקידנביל-טייהיירפ ןופ ףמַאק םעד ןיא גנורעייטשייב עלופ
 ןוא רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא רעפמעק ערעייז ןופ תונברק יד .היח-יצַאנ רעד
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 ןדיא יד ןבעגעג ןבָאה המחלמ רעד רַאפ רעטעברַא ערעייז ןופ גנוגנערטשנָא יד

 ,דנוב-רעקלעפ םעד ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ יד טימ ךיילג ןייז וצ טכער סָאד

 "רעקלעפ ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא יד טָאה ,1947 ,רעבמעווָאנ ןט29 םעד

 עשידיא עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןלעטשוצפיוא רעדיוו עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא דנוב

 וצ דנַאל ןופ רעניואוונייא יד טרעדָאפעגפיוא טָאה ןוא לארשי-ץרא ןיא הכולמ

 .ןַאלּפ םעד-טָא ןריפוצכרוד טירש עקיטיונ יד ןעמענ

 טָאה קלָאפ עשידיא סָאד זַא ,דנוב-רעקלעפ םעד ןופ גנונעקרענָא יד-טָא

 .ןרעוו ןפורעגקירוצ טינ ןעק ,הכולמ עקידנעטשטסבלעז ןייז ןדנירג וצ טכער סָאד

 יו טקנוּפ ,קלָאפ עשידיא סָאד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז זיא סע ,רעמ ךָאנ

 יּפָאמוא םענעגייא ןַא ןיא קלָאפ ַא ןייז וצ טכער סָאד טָאה ,רעקלעפ ערעדנַא

 ,דנַאל ןקינגעה

 סָאד ןטערטרַאפ סָאװ ,ימואל דעו ןופ רעדילגטימ ,רימ ןבָאה רעבירעד

 ,טלעוו רעד רעביא גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד ןוא לארשי-ץרא ןיא קלָאפ עשידיא

 ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד ןופ סולשַאב םעד טול ,טלמַאזרַאפ ָאד ךיז

 הכולמ רעשידיא רעד ןופ גנודנירג יד ןרימַאלקָארּפ רימ ןוא ,דנוב-רעקלעפ

 .ל א ר ש י ןרעװ ןפורעג טעװ סָאװ ,לארשי-ץרא ןיא

 ,טכַאנייב טנייה רעגיײזַא 12 ךיז טקידנע סָאװ ,טַאדנַאמ םעד ןופ ףוס םעד ןופ

 גנַאלקנייא ןיא ,ןטפַאשרעּפרעק עטלייוורעד ןרעוו טלעטשעגנייא ןלעוװ סע זיב ןוא

 -רַאפ-סגנודנירג רעד ןופ ןרעוװ ןעמונעגנָא טעװ סָאװ ,עיצוטיטסנָאק רעד טימ

 רעקיטציא רעד טעװ ,1948 ,רעבָאטקָא ןט1 םעד ןופ רעטעּפש טשינ גנולמַאז

 .לארשי ןופ הנידמ רעד ןופ גנוריגער עשירָאזיװָארּפ יד ןייז טַאר רעלַאנָאיצַאנ

 טעװ יז ,ןטנַארגימיא עשידיא עלַא רַאפ ןפָא ןייז טעװ הנידמ עשידיא יד

 ףיוא טעדנירגַאב ןייז טעװ יז .רעניואוונייא עלַא רַאפ דנַאל סָאד ןעלקיװטנַא

 יד ןופ ערעל רעד טול ,םולש ןוא טייקיטכערעג ,טייהיירפ ןופ ןּפיצנירּפ יד

 רעגריב עריא עלַא וצ טייהכיילג עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס ןבעג טעװ יז ,םיאיבנ

 עלופ ןריטנַארַאג טעװ ןוא ,טכעלשעג רעדָא ןביולג ,עסַאר ןופ דישרעטנוא ןָא

 ,רוטלוק ןוא גנודליב ןופ טייהיירפ

 עקיזָאד יד רעטנוא רימ ןביירש טָאג ןקיטכעמלַא םעד ןיא ןוחטב טימ

 ,ח"שתה ,רייא 'ח ,תבש ברע םעד ביבא-לת טָאטש רעד ןיא עיצַארַאלקעד

 רעד ןופ רעדנירג ןוא רעפיולרָאפ
 הנידמ רעשידיא

 ס עה ה שמ

 ןלַאנָאיצַאנ ןלופ ןופ סיזַאב ַא ףיוא ןקיטסעפרַאפ ךיז ןפרַאד ... .ןדיא יד;

 ,תובָא יד ןופ דרע רעד ףיוא ,לארשי-ץרא ןיא רָאנ ךעלגעמ זיא סָאד ,ןבעל

 ןדנירג וצ טייקכעלגעמ יד טּפַאש גָאט-וצ-טנייה דנַאטשוצ רעשיטילָאּפ רעד

 ,לארשייץרא ןיא הנידמ עשידיא יד
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 דנַאל ןופ עיצַאזינָאלָאק רעד טימ ןביײהנָא ךיז ףרַאד טעברַא עשיטקַארּפ יד
 ,ןטריװדנַאל עשידיא ךרוד

 יד טשינ ןדליב ןלעװ הנידמ רעשידיא רעקיטפנוקוצ רעד ןופ ןרעק םעד
 ,"ןדיא-חרזמ יד רָאנ -ברעמ

 (1862 ,"םילשורי ןוא םיור)

 רעק סניפ ָאעל

 ,טײקיגנעהּפָאמוא רעייז ןעמוקַאב רעקלעפ ערענעלק וליפַא ןעוו ,טנייה;
 אבהל ףיוא ךיוא זַא ,ןזָאלרעד ןוא טנעה עטגיילרַאפ טימ ןציז טשינ רימ ןרָאט
 ?רערעדנַאװ עקיבייא יד ןייז רימ ןלָאז

 (1882 --- "עיצַאפיצנַאמעָאטיױא;)

 לצרעה רָאדָאעט .רד

 רעבירעד ןוא טלעװ רעד רַאפ טייקידנעווטיונ ַא זיא הנידמ עשידיא ידע

 ."ןרעוו טלעטשעגפיוא יז טעװ

(1897) 

 ןיקריפ ןמחנ

 עקידנגלָאפ ןיא ןסַאּפנעמַאזוצ ךיז טזָאל ,עגַארפ-ןדיא רעד ןופ גנוזייל יד,
 ; תוחנה-טנורג

 -לַאיצָאס ַא ןסַאמ עשידיא עלַא ןופ ןדנירג וצ קידנעװטױנ זיא סע (
 ;עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד

 הנידמ עשיטסילַאיצַאס עשידיא ַא ןעיובוצפיוא קידנעװטױנ זיא סע (
 ,"לארשי-ץרא ןיא

 (1901 ,"טנגוי רעשידיא רעד וצ ףורפיוא; ןַא ןופ)

 ווָאכָאר ָאכ רעב

 ;ןבערטש רימ רעכלעוו וצ עירָאטירעט עקיצנייא יד זיא לארשי-ץרא לייוו;
 ; ןעמוקַאב ןלעוו רימ עכלעוו עירָאטירעט עקיצנייא יד זיא לארשי-ץרא לייוו
 -ַאב זנוא רַאפ זיא עכלעוו עירָאטירעט עקיצנייא יד זיא לארשי-ץרא לייוו

 -ָאטסיה ןופ חוכ ןטימ זייוונפוטש ןרעבָארעד לארשי-ץרא רימ ןלעװ -- טמיטש
 .?טייקידנעווטיונ רעשיר

 םידבועה תורדתפה

 .עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עכעלנייועג ַא יו רעמ ליפ זיא תורדתסה יד;
 ,רעטגייווצרַאפ ןוא רעטיירב רועיש ַא ןָא ןענעז ןבַאגפיוא עריא

 ןיא רָאטקַאפ ןלַאנָאיצַאנ ןקיגנַארטשרע ןַא וצ ןרָאװעג ןבייהרעד זיא יז |
 ,בושי ןצנַאג םענופ ןבעל
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 -עגפיונוצ זיא רעכלעוו ,סָאטַאּפ רעלַאיצָאס ַא טזיורב תורדתסה רעד ןיא
 קלָאפ-סטעברַא ןַא ןופ עיזיוו יד .ןסלוּפמיא עלַאנָאיצַאנ עסיורג טימ ןצלָאמש
 עויטקורטסנָאק עסיורג וצ טסיוטש ןוא שי ןטימ ןענעגונגַאב טשינ ךיז טזָאל
 ,"םישעמ

 (תורדתסהה ףסאמ ,ןיטשנזור .צ)

 לארשייץרא ילעוּפ תגלפמ

 "ץיטש ַא ןָא חנידמ ַא ,סנגעוורעטנוא הנידמ עשידיא יד ,םזינויצ רעד ...,

 רעד ןיא טקנוּפ-ץיטש ןלַאיצָאס ריא ןענופעג טָאה ,טכער ןוא טפַארק ןופ טקנוּפ

 טימ דנוב ַא ןיא ,ןטלַאהרעד טָאה עכלעוו ,לארשי-ץרא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא

 -ַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טײקצנַאג יד ,תוחוכ עשיטסינויצ עוויטקורטסנָאק
 ,טבעלעגרעביא טָאה יז עכלעוו ,ןסיזירק עלַא תעב עיצַאזינ

 -רַא רעקידלארשי-ץרא רעד ןופ חוכ רעטקינייארַאפ ןוא רעקידנעיוב רעד
 טיובעג טָאה יז .(י"אּפמ) לארשי-ץרא ילעוּפ תגלפמ : טסייה גנוגעווַאב-רעטעב
 טָאה יז ,טַאט רעשירָאטַאזינָאלָאק רעד גנוטכיר ַא ןבעגעג ןוא תורדתסה יד
 ריא ןוא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןשיווצ רשק םעד טפיטרַאפ ןוא ןפַאשעג
 -ץרא ןיא קיטילָאּפ עשיטסינויצ יד טלצרָאװרַאפ טָאה יז ,רעגערט ןשיצולח

 ,"ןדָאב ןקידלארשי
 (1944 -- ןוסלנצכ לרעב)

 ןסולשַאב עשירָאטסיה

 1941 ןיא תונייע ןיא ימלוע דוחיא ןופ ץנערעפנַאק

 ,גירק ןיא טירטניירַא ןייז טימ זירכמ זיא קלָאפ סעדעי יװ ױזַא טקנוּפ,

 רעד ןופ גנורעדָאפ יד .עבלעז סָאד ןָאט רימ ןזומ ,גירק ןכָאנ ןליצ ענייז ןגעוו
 גנוטַארַאב רעד ףיוא ןרָאװעג ןביוהעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ זיא הנידמ רעשידיא
 תונייע ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,תודחאתה-.ס .צ ןויצ-ילעוּפ ימלוע דוחיא ןופ
 | ,1941 רָאי ןיא

 -סױרַא טייקידנעװטיונ יד ןכָארטשעגרעטנוא ןַאד טָאה ןָאסלענעצַאק לרעב
 קלָאפ עשידיא סָאד ךיז רַאפ טעז סע סָאװ ,סָאד םירוביד ערָאלק טימ ןגָאזוצ
 ןרָאװעג טנָאזעגסױרַא זיא לָאמ ןטשרע םוצ .,גירק ןכָאנ ןבעל .ןופ גנידַאב ַא סלַא
 .הנידמ רעשידיא ַא ןופ גנולעטשפיוא יד ןרעדָאפ ףרַאד ןעמ זַא ,קנַאדעג רעד

 ,עקיצנייא סָאד ןביילב לָאז קלָאפ עשידיא סָאד זַא ,ןזָאלרעד טשינ ןענעק רימ

 ןיא טריטנעזערּפער ןייז טשינ לָאז ןוא טייקידנעטשטסבלעז ַא ןָא ,גירק ןכָאנ
 ,"רעקלעפ ןופ גנורעדירברַאפ רעד

 (סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט22 ןרַאפ --- ןָאסריאמ עדלָאג)
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 1942 יַאמ ןיא ץנערעפנַאקירָאמטליב
 טלעוו רעד ןופ רדס רעקידהמחלמכָאנ רעד זַא ,טרעלקרעד ץנערעפנָאק יד;

 ןוא טייקיטכערעג ,םולש ןופ תודוסי יד ףיוא טריזַאב ןייז ןענעק טשינ טעוו
 רַאפ גנוזייל עקיטליגדנע ןַא ןרעוו ןענופעג טשינ טעװ סע גנַאל יװ ,טייהכיילג
 ,טייקיזָאלמיײה רעשידיא רעד

 ןבעגרעביא ,לארשי-ץרא ןופ ןרעיוט יד ןענעפע וצ טרעדָאפ ץנערעפנָאק יד
 עכלעוו ,ןטכַאמלופ יד ןוא הילע רעד רעביא לָארטנָאק יד ץנעגַא רעשידיא רעד
 ,דנַאל ןופ יובפיוא ןרַאפ קיטיונ ןענעז

 עשידיא סלַא ןרעוו טרעלקרעד לָאז לארשי-ץרא זַא ,טרעדָאפ ץנערעפנָאק יד
 רוטקורטס רעיינ רעשיטַארקָאמעד רעד ןיא טרעדילגעגנייא ןייז טעוו סָאוװ ,הנידמ
 ,"טלעוו רעד ןופ

 ןיא ץנערעפנָאק רעשיטסינויצ רעד ןופ עיצולָאזער)
 (1942 ,עקירעמַא ןיא רָאמטליב לעטָאה

 י"אּפמ ןופ ץנערעפנָאק עטּפ

 ץנערעפנָאק-יײטרַאּפ יד טריבָארּפַא ,גנולעטש רעזנוא ןופ ץנעווקעסנָאק סלַא;
 ,1942 יַאמ ןיא רָאמטליב ןיא ץנערעפנָאק רעשיטסינויצ-לַא רעד ןופ ןסולשַאב יד
 ,"גירק ןכָאנ הנידמ רעשידיא ַא ןופ גנולעטשפיוא יד ןרעדָאפ עכלעוו

 ץנערעפנַאק רעט5 רעד ןופ עיצולָאזער עשיטילָאּפ)

 (ןיקתיו רפכ ןיא ,1942 רעבָאטקָא ףוס ,י"אּפמ ןופ

 ןיא ןדיא יד ןופ .ק .צ ןופ עיצולָאזער עכעלרעייפ

 הנידמ רעשידיא ןופ גנורימַאלקָארּפ וצ ןקיופ

 זיא ,הכולמ רעשידיא רעד ןופ גנורימַאלקָארּפ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 ,ןלױּפ ןיא ןדיא יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ גנוציז עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפורעג
 : עיצולָאזער עקידנגלָאפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטשנייא זיא סע רעכלעוו ףיוא

 עשידיא יד ןרימַאלקָארּפ ןופ טקַא ןשירָאטסיה ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 ןלױּפ ןיא ןדיא יד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד רעביא טקיש ,לארשי הכולמ
 קילבוּפער רעשילױּפ רעשיטַארקָאמעד-סקלָאפ רעד ןופ ןדיא עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא
 ןייז ןוא לארשי-ץרא ןקידנפמעק םעד ןסורג עכעלרעדירב ,עטסמערַאװ ענייז --
 -"הנגהע עשידלעה עלַא יד ,טַאר-הכולמ ןשידיא םעד -- טפַאשרעייטשרָאפ
 -סילַאירעּפמיא יד ןופ ןוואורּפ יד ןגעקטנַא טסיירד ךיז ןלעטש עכלעוו ,רעפמעק
 רעטייוו ןטלַאה וצ עיצקַאער עשיבַארַא יד -- םיתרשמ ערעייז ןוא םיאנוש עשיט
 ןוא רענעמ עשידיא עיירטעג-סקלָאפ עלַא יד ,ךָאי רעייז רעטנוא דנַאל סָאד
 ןלופ םייב עיצַאלוטיּפַאק ןימ ןדעי ןגעק סױרַא ןדישטנַא ןטערט עכלעוו ,ןעיורפ
 ןלייטעצ ןגעוו רעקלעפ עטקינייארַאפ יד ןופ סולשַאב ןשירָאטסיה םעד ןריזילַאער
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 ,עיירפ ַא ןוא הכולמ עשידיא עקיגנעהּפָאמוא ,עיירפ ַא ןפַאש ןוא דנַאל סָאד

 ,הכולמ עשיבַארַא עקיגנעהּפָאמוא

 גנוציטשרעטנוא רעד טימ ץלָאטש ,ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיא יד

 ןבעגעג טייצ עצנַאג יד טָאה גנוריגער עשיטַארקָאמעד-סקלָאפ עשיליוּפ יד סָאװ

 םזילַאירעּפמיא רענַאקירעמַא ןוא ןשילגנע םעד ןופ סעקַאטַא עלַא ןגָאלשּפָא ןתעב

 "ייארַאפ יד ןופ סולשַאב ןשירָאטסיה םעד ןרידיווער וצ וואורפ רעייז ןדעי ןוא

 יַארָאמ רעסיורג רעד ןיא טָאה ,הכולמ עשידיא יד ןפַאש ןגעוו רעקלעפ עטקינ

 ןפיוא לארשייץרא ןקידנפמעק ןרַאפ עיצקַא-ףליה רעלעירעטַאמ ןוא רעשיל

 םעד טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשיירטעג ריא טרירטסנָאמעד ןפוא ןטסטלוב

 .לארשי-ץרא ןיא רעדירב ערעזנוא ןופ ףמַאק ןטכערעג

 ןקירד ,לארשי הכולמ עשידיא יד ןרימַאלקָארּפ ןופ גָאט ןשירָאטסיה םעד ןיא

 ,טייקטיירג עקידנעטשלופ רעזנוא ןלױּפ ןיא ןדיא עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא סיוא רימ

 "ערגָארּפ יד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד ייב ,קלָאפ ןשידיא ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ

 םעד ןיא ןפלעה וצ --- ,טלעוו רערָאג רעד ןיא תוחוכ עשיטַארקָאמעד עוויס

 רעד רַאפ ,רעטילימ ןדמערפ םעד ןופ עיזַאװניא רעד ןגעק ףמַאק ןקידרעטייוו

 "ץרא ןיא קלָאפ ןשידיא םעד ןופ טייהיירפ ןוא טײקיגנעהּפָאמוא רעקידנעטשלופ

 ,לארשי

 בושי ןשידיא ןעיירפ רעזנוא ןופ גנורידילָאסנָאק רעקידרעטייוו רעד ןיא

 ןופ תוירחא ןוא ןייזטסואווַאב םעד ןביוה ןיא ,ןלױּפ ןשיטַארקָאמעדסקלָאפ ןיא

 -טפַאשטריװ ערעזנוא ןקיטסעפרַאפ ןוא ןעיוב םייב גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד

 רעקידנגײטשיץלַא רעד רַאפ עיטנַארַאג יד רימ ןעעז ,סעיציזָאּפ-רוטלוק ןוא עכעל

 רעד ןופ יובפיוא ןיא ףמַאק רעייז ןוא לארשי-ץרא ןיא רעדירב ערעזנוא ףליה

 ,הכולמ רעשידיא
 "ייצַאב וצ ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיא עצנַאג יד רַאפרעד ןפור רימ

 ,עיינ טימ הכולמ עשידיא יד ןרימַאלקָארּפ ןופ טקַא ןשירָאטסיה םעד ןענעכ

 גנואיוב-רוטלוק ןוא עכעלטּפַאשטריװ יד ןקרַאטשרַאפ םייב ןעוטפיוא עסיורג

 ,קלָאפ ןשידיא ןצנַאג םעד ןופ ליואוו םוצ ןליוּפ ןיא בושי ןשידיא םעד ןופ

 ! לארשי -- הכולמ עקיגנעהּפָאמוא ,עשידיא יד ןבעל לָאז

 (1948 יַאמ 16 ,"ןבעל עיינ סָאד,)

 גלָאפרעד טימ טריפעגכרוד -- עבַאגפיוא יד

 זנוא ייב טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,גנונַאּפש יד ןדנואוושרַאפ זיא ךעלדנע

 סקיב""ןעטס, רעד טימ םישובלמ יד ןיא ןפָאלש ןופ ,תונכה ןופ טכענ ךס ַא ךָאנ

 ,טנַאה ןיא
 "מוא .ץרַאה ןופ ּפָארַא זיא טסַאל עסיורג ַא ,ןעמוקעגנָא זיא העש-"לונ, יד

 ןרישרַאמוצסױרַא ,לעפַאב ַא ףיוא טרַאװעג ךעלגעט-גָאט רימ ןבָאה עקידלודעג

 ןבָאה רימ .הביבס רעזנוא ןיא טריסארג סָאװ ,עדנַאב יד ןרידיווקיל וצ ןוא

 טייצ היפונכ רעד טיג טייקיטעטמוא ןופ גָאט רערעטייוו רעדעי זַא ,טסואוועג
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 ,זנוא ןגעק ףירגנָא ןַא ףייוא תונכה עריא ןקידנערַאפ וצ ןוא ןקרַאטשרַאפ וצ ךיז
 בָאה קידנליו טשינ .ןײרַא טכַאנ רעד ןיא סױרַא גנולײטּפָא יד זיא םוטש

 ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עלעדיימ ןיימ ןופ דליב ןפיוא קילב ַא טּפַאכעג ךיא
 ,עקרעשזַאטע רעד

 יד ,רענרעד עטרעטנָאלּפרַאפ ןוא ןזלעפ עקיטַאלג רעביא טריפ געוו רעד
 זיא ץלַא ןוא ןגעטש יד טנרעלעגסיוא טוג ןבָאה רימ ,טשינ ןגָאזרַאפ רֶעבָא סיפ
 םוצ טקירדעגוצ טסעפ בָאה'כ .עּפַאמ רעד ףיוא טנכיײצַאב שיטנַאדעּפ ןעוועג
 געט עכלעזַא ןיא ,טניירפ םענעבעגעגרעביא םעד -- ןוייא עטלַאק סָאד בייל

 רימ ןענעז עדייב -- ךיא ןוא "ןעטס, רעד .ןזָאלרַאפ וצ םיא ףיוא טוג ךיז זיא

 | ,םעלַא וצ טריטשומסיוא ןוא טיירג

 ךיא ליפ םירבח עניימ ןופ ןגיוא יד ןיא ןוא ךיז רעטניה קילב ַא ּפַאכ ךיא
 ןופ ץענערג רעטסכעה רעד וצ זיב גנוריטשומסיוא ןוא טייקטיירג ןופ לרעייפ ַא
 ,טייקכעלגעמ רעד

 טימ טשינ .רעטצניפ רעד ןיא ָאד ןרישרַאמ ןדלעה ןייק טשינ ,סייוו ךיא
 ָאד ייז טָאה םזירוטנַאװַא ןייק טשינ ,טכַאלש רעד וצ ייז ןעייג ןגיוא עדנילב

 -גפיטש יד .ןרָאק םענירג ןופ םי םעד .ןבעל'ס ביל ןבָאה רימ ,טכַארבעגרעהַא

 ןבעל ןקיזָאד ןופ ןעמָאנ ןיא .ךעלדיימ עקידנעלכיימש יד ןוא רעדניק עקיד

 טנעה יד ןוא ןייז ייז רַאפ רימ ןלעוו רעיומ-ץוש ַא .ןעמוקעגרעהַא רימ ןענעז
 ןענעגעגַאב רָאנ ייז ןלעוװ רימ ואוו ,ןדײנשּפָא רימ ןלעוו ןטידנַאב יד ןופ

 "עג ךיז טָאה -- !ךיז ןלעטשּפָא -- .לעפַאב ַא ןלַאפעג זיא -- !ליטש --
 טיבעג ןפיוא ןיירַא ןעייג רימ !אירבח :עמיטש ערעכיז ןוא עטפמעדעג ַא טרעה
 זיב ור עטולָאסבַא .טעטיזעוורענ ןָא ןוא שינעלייא ןָא !קיטכיזרָאפ .טנייפ ןופ

 ?ןענַאטשרַאפ ! רעייפ :לעפַאב םוצ

 ! סיורָאפ -- עטשרע יד --
 ,רָאלק ןוא ךעלדנעטשרַאפ זיא ץלַא .קירעביא טעמכ ןענעז רעטרעוו יד

 "רעד ךָאנ ךיז זומ'מ .עיציזָאּפ עכעלטנייפ עטשרעדָאפ יד טעמכ ןיוש ןליפ רימ
 .עיצַארטנעצנָאק רעייז ןופ םורטנעצ םוצ ןעמוקוצ זומ'מ .ןרעטנענ

 םירוחב ערעזנוא סָאד ןבָאה ואוו ,טײקצלָאטש ַא םורַא ךימ טמענ סע
 ךיז טניפעג רענייא רעדעי ךיג יו ? טייקיטכיזרָאפ ַאזַא טימ ןכירק וצ טנרעלעג
 ןשטנעמ עשיטָאטש ןוא טיײל-ספרָאד ןענעז ךיג יװ !גנוקעד עקידנסַאּפ עטוג ַא

 ! רענלעז עטוג ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ
 ! סיורָאפ ! סיורָאפ ---
 ,םינּפה ,זנוא ןבָאה ייז .גנוגעווַאב ַא ךיז טליפ טייז רעשיבַארַא רעד ףיוא

 רעטייוו דלַאב ןכיילש ןוא ךעלגעווַאבמוא טנעמָאמ ַא ןביילב רימ .טקרעמַאב

 !סיורָאפ !ליצ ןיא ליוק עדעי :לעפַאב רעקידנעשטּפעש רעליטש ַא .סיורָאפ
 :רידנַאמָאק רעזנוא ןופ לעפַאב ַא .,רעייפ ַא טנפעעג ןבָאה רעבַארַא יד

 ןופ ןפיירגנָא .ברעמ ףיוא ,גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא ןסיש .אנוש םעד ןרַאנּפָא
 -- !רעיײפ טרירטנעצנָאק ַא -- ןוא רעטעמ קיצנַאװצ ךָאנ !טייז רערעדנַא רעד
 ןסָאש יד ןופ לגָאה רעד ! רעייפ :טנפעעג ךיז ןבָאה ןסקיב יד ןופ רעסעלש יד
 ! ןפרַאװ ,ןטַאנַארג --- .ןרעיוא יד טביוטרַאפ
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 ,תוללי .עיציזָאּפ עטשרע יד ןעמעננייא םייב החמש ןופ טרעטַאלפ ץרַאה'ס

 טכירעג טשינ ירמגל ךיז ייז ןבָאה טייז רעקיזָאד רעד ןופ זַא ,סיוא טעז .תוללק

 ...ףירגנָא ןייק ףיוא

 "עירעס; ןייא ןשיוװצ .ןַאזיטרַאּפ רענעזעוועג ַא ,רעטעברַא ןַא טגיל רימ ןבעל

 רַאפ, ! ךַארט -- "סודָאזקע רַאפ, : ןפורסיוא ןייז ךיא רעה רעטייווצ רעד ןוא

 ! ךַארט -- *עמַאמ-עטַאט רַאפ, ! ךַארט -- *עשרַאװ ָאטעג

 ןלעװ רימ --- רע טגָאז --- ָאי -- .רימ ןופ סקניל טגיל ינאד רעלעג רעד

 -- .ןעמעלַא רַאפ ,ןלאגי רַאפ ,ןעקסָאי רַאפ !ןטייצ עלַא רַאפ ןעגנַאלרעד יז

 ,טוג טליצ רע
 .רעייפ ןקרַאטש ַא טימ ןרעפטנע ןוא ןעמוקעג ךיז וצ ןענעז רעבַארַא יד

 .עיניל-רעייפ רעד ןיא ןיוש ןענעז רימ

 "ַאב רעבָא בָאה'כ רעדייא .ינאד טעשטּפעש --- !ביג !טַאנַארג ַא ביג --

 יד םענ -- רע טצכערק ,יוא -- .ץכערק רעליטש ַא -- ןעגנַאלרעד וצ םיא ןזיוו

 :רעבָא רע ,עיניל-רעייפ רעד ןופ ןּפעלשסױרַא םיא ליוו'כ --- !ילכ

 !לווייט ידלַא וצ ,ןײרַא ייז ןיא קַאה .רעטעּפש ףיוא סע זָאל !ּפָא ךימ זָאל ---

 יי.קיבייא ףיוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא רע

 ,טפמעקעג רימ ןבָאה ןעמַאוצ רבח רערעייט ןיימ ,ינאד .טגרעוו זלַאה ןיא

 ןוא ןדמַאז ףיוא טרעיולעג רימ ןבָאה ןעמַאזוצ .ןבַאגפיוא ףיוא קעװַא ןעמַאזוצ

 ייי ךיז טרעטנענרעד סָאװ ,ףיש ַא ףיוא טרַאועג

 .ןַאלּפ ןטיול יונעג ,גלָאפרעד טימ טריפעגכרוד רימ ןבָאה עבַאגפיוא יד

 ("רבד;)

 עטעדנואוורַאפ

 "יזָאּפ יד ןופ עטעדנואװרַאּפ טגנערב ןעמ ,לָאטיּפש ןיא .טכַאנ ןטימ ךָאנ

 ערעייז סימ ךַאװ רעד ףיוא ןעייטש רעטסעווש יד ןוא םיריוטקָאד יד .סעיצ

 זיא סע .ןשזַאדנַאב ,סרענָאד-טולב ,ןעלדָאנ ,ןטעצניּפ ,ךעלגנעווצ ; ?ןייז-ילכ.

 ,תומה-ךאלמ ןטימ ךיז טלגנַאר ךאלמ-סנבעל רעד ,טנָארפ-סגנוטער ַא

 ךָאנ ןענעז טנַאה ןוא סופ ןייז ןופ ןשזַאדנַאב יד סָאװ ,רעטעדנואוורַאפ ןייא =

 : טהנעט ,טולב ןופ טיור

 .טמַא ןיא ךָאנ ןיב ךיא ,החילס ---

 יז זיא רע רעבָא ,ןעלדנַאהַאב םיא ןליוו רעטסעווש יד ןוא רָאטקָאד רעד

 טניואװעג זיא סָאװ ,ןַאמ-רעטילימ ַא יװ ,םיטש רעקידנלעפַאב ַא טימ חלשמ

 ,רעגריב "עליוויצ , טנעמָאמ ַאזַא ןיא ןצעשוצגנירג

 טרימרַאלַא לָאטיּפש ןיא .טעדנואוורַאפ .עיציזָאּפ ַא ןופ טנַאדנעמָאק זיא רע
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 -- ןלעפַאב יד ןוא ןטנעמוקָאד יד רעביא םיא טיג ,רעטערטרַאפ-לעטש ןייז רע
 גנוגנערטשנָא רעכעלשטנעמרעביא ןַא ךָאנ .עיציזָאּפ יד ןקידייטרַאפ וצ ױזַא יו
 -רעד ןעמ יו םעד ךָאנ .טשלח ןוא עבַאגפיוא ןייז רעטעדנואוורַאפ רעד טקידנע
 : רָאטקָאד םוצ ךיז רע טעדנעוו ,םיא טרעטנימ

 ןייק ָאטשינ .ךיג סע טכַאמ רעבָא ,ןעלדנַאהַאב ךימ ריא טגעמ טציא --
 ,ןייגקירוצ ףרַאד'מ .טייצ

 יא א
** 

 ,סעצנָאװ עשירעטילימ ענייז ףיוא טקוקעג טשינ ,רעטעדנואוורַאפ רעגנוי ַא
 רעד טנעקרעד ,דנואו רעד ןופ םינמיס עלַא טל .דניק ַא יו סיוא רע טעז
 טלַאה קישטנַאמרעגנוי רעד ,ןקיטייו עכעלקערש טדייל רוחב רעד זַא ,רָאטקָאד

 "רעד רע .ךעלרעטומ םיא טלדנַאהַאב רעטסעװש עגנוי יד .טגייווש ,ןייא ךיז
 : ריא טלייצ

 עפורג ַא ,טכעלש ץנַאג ןעװעג זיא'ס !טגיזעג רימ ןבָאה ךָאד ןוא --
 טכַאנייב ןסײרוצנײרַא ךיז --- עיצקַא-עדנַאמָאק ַא ףיוא לעפַאב ַא ןעמוקַאב טָאה
 -סיוא טָאה רידנַאמָאק רעד .ןרידיווקיל וצ יז ןוא עיציזָאּפ רעשיבַארַא ןַא ףיוא
 ןעגנוביא עשירעטילימ ןעגנַאגעגכרוד ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עטריניטור ןבילקעג

 -בַאס; יד .עכעלרעפעג ַא ,טעברַא עכעלטרָאװטנַארַאפ ַא ,ןטייעגניוו רעטנוא
 טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה רענייא ,טגָאלקַאב ןפָא ךיז ןבָאה עּפורג רעד ןופ "סער
 טקידיײלַאב'מ ,*סערבַאס, יד גנירג טצעש'מ .,*! עיצקעטָארּפ , טרָאװ-לדיז ַא טימ
 ןענעכער ךיז רע טעװ לָאמ עטייווצ סָאד זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה רידנַאמָאק רעד  ,ייז

 טָאה *ערבַאס, רעגנוי רעד ,ןטלַאהעג גָאזוצ ןייז טָאה רע ןוא ,תונעט יד טימ
 ,גנולײטּפָא ףירגנָא רעלעיצעּפס ַא וצ טנכערעגוצ םיא טָאה'מ ןוא ןעוועג הכוז
 ,ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא עבַאגפיוא יד

 5 יא
 | לא

 רָאי ןבלַאהטרעדנַא .םילוע-ןיסירפק *עלַאגעלמוא,; יד ןופ לדיימ גנוי ַא
 ןקיצנייא ןַא .טעגרחעגסיוא החּפשמ עצנַאג ריא .בגנ ןיא טצעזַאב ךיז ,דנַאל ןיא
 רעד וצ השקב ַא טָאה עטעדנואוורַאפ יד .,דנַאל ןיא ָאד יז טָאה זיולב רעדורב
 : רעטסעווש

 ,םינָאנַא לָאטיּפש ןיא ןייז ליוו יז
 : רעטסעווש יד טגערפ
 ,םירוסי יד לסיבַא ךָאד טרעגנירגרַאפ טסַאג ַא ? סָאװרַאפ ---

 : לדיימ'ס טרעפטנע
 ,ןייז ןעק'ס .ןכוזַאב ךימ לָאז רעדורב רעקיצנייא ןיימ זַא טשינ ליוו'כ --

 ,בגנ ןיא טקנוּפ רעזנוא ןזָאלרַאפ לָאז ךיא ןגייצרעביא ןלעװ ךימ טעװ רע זַא

 ?רימ סע גיוט סָאװ וצ
 כא
 / לא

 -- קנַארק זיא רע ןעוו ןעמ טנעקרעד ןַאמלעטנעשזד ןתמא םעד :טגָאז'מ

 בור'ס .רעטסעװש-ןעקנַארק ןוא םיריוטקָאד יד טלדנַאהַאב רע יו ןפוא ןטיול
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 םירױטקָאד יד רעטנוא ןביירט ןוא םירוסי ערעייז ןגיזַאב עטעדנואוורַאפ-הנגה

 רעד וצ ןרעקוצקירוצ ידכ גנולדנַאהַאב יד ןקידנעַאב וצ --- רעטסעוװש יד ןוא

 .טסניד םוצ ,עיציזָאּפ רעד וצ ,טעטױװיטקַא

 ,"םירוסי ךרוד רָאנ -- ןרעוו ןברָאװרעד טשינ שרעדנַא טעװ לארשי ץרא;

 .ןעניז םעיינ ַא ארמימ עקיזָאד יד טמוקַאב רעלעטיּפש יד ןיא
 ("רבד.)

 איבל המלש

 "טמוטשרַאפ טרעוװ ןרערט;

 טעכָאפ לרוג רעד .ןענייוו ןוא ןגָאלק רַאפ טייצ ןייק טינ טציא זיא סע

 .טנגוי רעזנוא ףיוא סרעדנוזַאב ןוא ,ןעמעלַא זנוא ףיוא דרעוװש ןייז טימ ךָאנ

 טציא זיא סע :רעמכָאנ .ןגרָאמ ןייז טעוו סע ייר סנעמעוו ןסיוו טינ ןעק ןעמ

 טימ המחלמ ַא ךָאד ןריפ רימ לייוו ,ןעגנומיטש עטקירדעג רַאפ טייצ ןייק טינ

 ןוא טיײקיטולבטלַאק זנוא ןופ טרעדָאפ המחלמ יד ןוא ,אנוש ןקידתוירזכא ןַא

 ןטנעמָאמ-רעיורט ןיא ךיוא טײקטכַאזַאב

 "טור ַא זנוא ייב ןייז טינ טעוװ *טיוט רעדָא טייהיירפ, גנֹוזָאל רעד ביוא

 ןוא ןעקנַאדעג יד טשרעהַאב סָאװ גנוגייצרעביא-סנבעל עפיט א רָאנ ,לטרעוו

 ץָארט סייהיירפ עטמיורטעגסיוא יד ןכיירגרעד טמיטשַאב רימ ןלעוו --- ןליפעג

 טימ טלגנירעגמורַא זנוא ןבָאה עכלעוו םיאנוש עקיטכעמ יד ןוא האנש רעד

 | ,תיחשמ ילכ ןוא סעגירטניא

 ,טניימ סָאד ,"הדסמ טשינ; :לטרעוו טלגילפַאב ַא זנוא ייב םוא טייג סע

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא דרָאמטסבלעז ןייק טינ ,טכַאלש-שואי עטצעל ןייק טינ

 םוצ ,הדסמ ַא וצ ךיוא טיירג ןייז ןזומ רימ --- ךייא גָאז ךיא ןוא ,טייהיירפ

 רימ ןלעוו ,וצרעד ךיוא טיירג ןייז תמאב ןלעװ רימ ביוא ןוא .ןטסגרע עמַאס

 טייהיירפ עלופ רעזנוא ןכיירגרעד ןלעװ רימ רָאנ ,הדסמ ַא וצ רעמ ןייגרעד טינ

 ,תולג ןרעטצניפ ןופ גנוזיילסיוא עשידיא יד ןוא

 ןיא ןגָאז וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג ךיא בָאה רעטרעוו עכעלטע עקיזָאד יד

 ןגעו רעטרעװ עכעלטע טציא ןוא .לעבורי ,ןוז ןטסטלע ןיימ ךָאנ םישלש יד

 ,ןײלַא םיא

 עטסעב ערעזנוא ןעװ -- םעד ןגעװ ןדער וצ טציא רעווש זיא'ס ,תמא

 רעטייוצ רעד ןופ ןרענָאיּפ עטשרע יד ןופ רענייא ,(שטיװָאקװעל) איבל המלש רבח רעזנוא

 ןיע ןופ רעדנירג רעד ,"הצובק רעסיורג, רעד ןופ ײרעטָאפ, רעד ,(1904 טניז ייא ןיא) הילע

 טלַא זיא רע תעב ײמרַא רעד ןיא ןײרַא זיִא רע) עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ טַאדלָאס ,דורח

 טָאה איבל המלש .לעבורי ,ןוז ןטסטלע ןייז ןריולרַאפ המחלמ רעד ןיא טָאה ,(רָאי 60 ןעוועג

 רע סָאװ דּפסה רעד זיא סָאד .בגנ ןיא ןלַאפעג זיא רֶע ,ללה ןוז ןטייוװצ ןייז ןריולרַאפ ךיוא

 ידורח-ןיע ןיא הרכזא-םישולש רעד ףיוא ןטלַאהעג טָאה
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 ןיא ןלַאפ עכלעוו ,ךס ַא ןופ םענייא ןגעוו -- ףמַאק ןרעווש ןיא ןעייטש ןיז
 סָאד .ןוז ןייד זיא רע םגה ,םיא רעדנוזַאב ןייז דיּפסמ רעדָא ,המחלמ רעזנוא

 ,עלַא ןגעוו טעמכ ןרעוו טגָאזעג ךָאד ןעק םענייא ןגעוו טלייצרעד ןעמ סָאװ עטוג
 עטכעלקילגמוארַאפ עלַא ןיא ךָאד טזיורב ,ריד ןיא טזיורב סָאװ רעצ רעד ןוא

 -- ךָאד ןוא 1 םיחבש ענייד ,רעצ ןייד ןקעלּפטנַא ,ױזַא ביוא ,סָאװ בילוצ ,ןרעטלע

 -- הבצמ עניילק ַא

 -פיוא ןַא ,רעטעברַא רעיירט ַא ,שטנעמ רעטושּפ ַא ןעוועג זיא רוחב ןיימ
 טימ טסיורגעג טינ ךיז ,ןלַאעדיא טקידערּפעג טינ טָאה רע .המשנ עקיטכיר
 זיא ןייר ןוא שילַארָאמ זיא סָאװ ץלַא .םירובד עכיוה טַאהעג טנייפ ,ןעקנַאדעג
 -עג טינ ךיוא ןוא טדערעג טינ טָאה רע םגה ,ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןעוועג םיא

 ,"ןדיא עטוג ,עמוטש, :עכלעזַא ןפור טגעלפ רענערב .ח .י .םעד ןגעוו טסואוו
 שטנעמ רעקיטכירפיוא ןוא רעקינילדַארג רעד -- ןפור םיא לעװ ךיא ןוא

 ,טַאט ןופ

 בָאה'כ .דיא ַא ןרָאװעג זיא רע ןעוו ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ךיא בָאה לעבורי
 ןענעז .ןטפַאשנגיא עניימ ןופ שרוי ַא ןענַאטשעגפיוא זיא טָא :טכַארטעג ךימ
 רעבָא טָאה רע .ףמַאק ןיא ייז טימ ייטש ךיא סָאװ ןשטנעמ ליפ ױזַא ןַארַאפ ךָאד
 זיא שטנעמ רעכעלדירפ ַא ,רעטומ רעקילעז ןייז ןופ ןטפַאשנגייא יד טנשריעגּפָא

 זיא ףמַאק םוצ ךיוא .ןייז הבחאב לבקמ קיצרעהטוג ץלַא טגעלפ רע ,ןעוועג רע

 טיירג ,םיא םורַא סָאװ ץלַא וצ עביל טימ ןוא טייקיצרעהטוג טימ ןעגנַאגעג רע

 טימ טפיול סָאװ רענייא יו טינ .טייהניואוועג ןייז טיול קידנגייווש-ליטש ןוא
 ןענַארַאפ טינ זיא'ס זַא גנוגייצרעביא רעד טימ רָאנ ,דלעטטכַאלש םוצ החמש
 ,טייקיליוויירפ ןופ טכַארּפ יד רעבָא ,ןטקעפע טכוזעג טינ טָאה רע .הרירב ןייק
 .ןזעוו ןצנַאג ןייז ףיוא טורעג טָאה --- ןרַאפעג וצ ,בצמ ןרעווש םוצ טייקטיירג ןופ

 ,עדַאגירב רעשידיא רעד ןופ ןוא םייה רעד ןופ ,ןתנוי ,רבח רעטנעָאנ ןייז

 :ןרעדנַא ןשיװצ םיא ןגעוו טביירש

 ןייז וצ יירט ןבילבעג ,טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה טרּפ ןייא ןיא רעבָא;

 רע ,טכַאמעג עילַאק טינ םיא טָאה ןבעל-עמרַאזַאק סָאד .רעטקַארַאכ םענעגייא
 גיז ןטימ ןבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס עקינעי יד טימ טשימעגסיוא טשינ ךיז טָאה
 ּפמעט רעד .לַארָאמ ןופ ןוא טעברַא ןופ ןטכילפ יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא

 ןרָאװעג ןסירעגטימ טינ זיא רע -- ןרָאװעג טיהעגּפָא דימת זיא ןבעל ןייז ןופ
 עטמיטשַאב ןיא רָאנ ,ןסינעג ןוא ןעיירפ וצ ךיז טסואוועג טָאה רע .םָארטש ןטימ
 רע טגעלפ ,ןעמַאר יד ןופ סױרַא טגעלפ ךערּפשעג ַא ןעו רעבָא .ןצענערג
 ."םיא ןיא טקילײטַאב טינ ךיז רעמ ןוא ןרעוו ןגיושטנַא

 םינַּפ ןייז ףיוא ןעזעג סע בָאה'כ ,טסואוועג ךיא בָאה תמא ןקיזָאד םעד
 טינ םיא טָאה ןבעל-עמרַאזַאק סָאד .רעטילימ ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו
 טכיוהעגסיוא רע טָאה טייקנייר ןיא ןוא ןייר ןבילבעג זיא רע -- טכַאמעג עילַאק

 .גרעב-עובלג יד ןיא המשנ ןייז

 ,טמוטשרַאפ טרעוו ,ןרערט ,ריא ןוא
 (1948 ילוי 2 ,"רעפמעק רעשידיא,)
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 ןטלַאטשעג עקיטכיל

 ענעלַאפעג ןופ וירב ןוא ןטעברַא עכעלטע ָאד ןכעלטנפערַאפ רימ

 יז ןופ .עטסטנעָאנ ערעייז וצ גירק-סטייקיגנעהּפָאמוא ןיא רעפמעק

 ,רעטכעט ןוא ןיז ערעזנוא ןופ ןטלַאטשעג עקיטכיל יד סױרַא ןטכייל

 ."םַאלפ םעד ןדנוצעגנָא ןבָאה סָאװ ךעלעבעווװע, יד

 ןהכ והיל א

1948 .5 7 

 !ןרעטלע ערעייט עניימ וצ

 ןיא .ןכָארבעצ ןוא דימ ןעמוקעגקירוצ ץעגרע ןופ רימ ןענעז גנַאל טינ

 ןייק ןעוועג טינ זיא סע לייוו ,ןשַאװעג טינ ךיז רימ ןבָאה ןכָאװ יירד ןופ ךשמ

 .סעקנירָאקס -- טיורב טָאטשנָא :ּפַאנק ןעוועג זיא גרַאװנסע ךיוא ; רעסַאוװ

 .ןדירפוצ זיא -- הרבח רעבָא

 "רעד ךייא ךיא לעװ ? חוכ טּפעשעג ןבָאה רימ ןענַאװ ןופ ןסיוו ריא טליוו

 ןפיוא יו ןעזרעד רימ ןבָאה ,רעמיצסע ןיא ןיירַא לָאמ ןייא ןענעז רימ זַא ,ןלייצ

 "סטייהיירפ ןשינעילַאטיא םעד ןופ גָאז רעטסואווַאב רעד ּפָארַא טכייל טנַאװ

 ןייק טינ ,טלָאצעג ןייק טינ ךייא רַאפ טינ בָאה ךיא, :ידלַאבירַאג רעפמעק

 ןשינעלגָאװמורַא עקידנרעטַאמרַאפ ,טשרָאד ןוא רעגנוה זיולב --- זייּפש ןוא הריד

 "רעוו טימ זיולב טינ ןוא -- דנַאלמיײיה ןייז ביל טָאה סָאװ רעד רעבָא ,טױט ןוא

 | *! ךימ טימ ןייג ןוא ןייטשפיוא לָאז -- רעט

 .רימ ןעייג ױזַא ןוא

 רַאפ ךיז טָאה ,ןסיורד ןיא סױרַא ןענעז רימ זַא ,ןגרָאמירפ ןייא ןיא ןוא

 רעד .טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא למרכ םענופ טפַאשדנַאל יד טקעלּפטנַא זנוא

 ;ןטייקגרַאב עלעקנוט-ךעלנירג יד ףיוא לרעּפ יו טלקניפעג טָאה יוט-ןעניגַאב

 ןזָאר-ךעלטיור ַא ןבעגעגוצ ןבָאה ןוז רעקידנעייגפיוא רעד ןופ ןלַארטש יד ןוא

 ,ךיז טלעהעג טָאה סָאװ ,יולב םוצ רילָאק

 -טנַאּפשעג ןופ געט ָא-יד ןיא גנוגערפיוא ןוא טייקדימ רעד ףיוא טקוקעג טינ

 עקרַאטש יד .תוחוכ עיינ ףיוא זנוא ןיא ךיז ןקעוו סע יו טליפעג רימ ןבָאה ,טייק

 עטקרַאטשעג ןבָאה רימ ןוא ,סיפ ערעזנוא חוכ ןבעגעגוצ ןבָאה ןגעטשדןענכ

 ,טפנוקוצ רעד ןגעקטנַא טרישרַאמ

 ערעזנוא ןיא שממ לייוו ,ליפעגקילג סָאד ןעגנוזעג טָאה ץרַאה ןיא ןוא

 -דנַאלמײה רערעיײט רעד רעביא ךַאװ יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא טנעה

 ,למיה רעד .דנַאל רעזנוא ןופ ןצענערג יד ןופ ץוש םעד רעביא ןוא טפַאשדנַאל

 -םערַאװ ריא סיוא טיירפש סָאװ ,דרע עטוג יד ןוא זנוא רעביא ךיז טיירפש סָאװ

 זַא ,הנומא ןוא ןוחטב ןצרַאה ןיא ןסָאגעגנײרַא ןבָאה יז -- ןטָאש ןכעלרעטומ

 וצ טרינַאלּפ סָאװ דנייפ ןדעי ןגעקטנַא טסעפ ןוא קרַאטש ןייטש ןלעװ רימ

 "שא יליוג) | ,זנוא ןקיליטרַאפ
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 ווַָאניבר תור

 געװ ןפיוא ךיז ןריזיליבָאמ ןכָאנ ךיילג ןלַאפעג .תבג ןיא ןריובעג
 ,רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא ,1948 ץרעמ ,תבג ןייק לאנבי ןופ

 "רעיומ םעד טנפע ,

 ןוא ןעמעלַא זנוא טעמכ טנַאקַאב זיא ןעמָאנ רעד ,יקסווָאדָאלָאמ עידַאק
 ,תולג ןטנלע ,ןרעטצניפ םעד ןיא ןירעטכיד עשידיא ַא :סעּפע רע טגָאז ןרעדעי
 זיא סָאװ -- עידַאק .תולג ןיא רעדניק עשידיא ןגעוו טלייצרעד ןוא טגניז סָאװ
 רעדיל ךוב ריא טנעילעג טינ סָאד טָאה רעוו ,רענעייל עריא ייב טבילַאב
 סָאװ ,רעדניק וצ עביל טימ טּפַאזעגנָא ןוא טקילײהעג ,"רעיוט םעד טנפע;
 -םיוא ריא ןוא ןבעל ריא ןופ טפַאשקנעב יד טעמדיוועג יז טָאה ייז רקיע רעד
 זיא -- קיטייצכיילג רעבָא ,ץרַאה סָאד ןעיירפרעד רעדיל עריא .טײקמַאזקרעמ
 רעגיטשסנבעל םעד ּפָא ןעלגיּפש רעדיל עריא .רעקירעיורט ַא רוקמ רעייז
 רעד ןופ ןוא .טניואוועג טָאה יז ואוו ,עשרַאװ ןיא ןלַאטרַאװק עמערָא יד ןופ
 ,רעדיל ענייש עריא הקיני רעייז ןגיוצעג ןוא ןסקַאװעגסיוא ןענעז דרע רעדמערפ
 .תולד רעד טשרעה סע עכלעוו ןיא ,ןלַאטרַאװק עשידיא ןוא טעטשרָאפ ןגעוו
 -ניק עשידיא עטרַאדעגסיױא ןוא רעדיינש ,רעטסוש ,ןדימש : רעניואווַאב ערעייז
 ןוא טכיל לַארטש ַא ךָאנ סיוא ןעייג ,ךעלסעג יד ןיא םורַא ןפיול סָאװ רעד
 רעייז ,ןבעל ערעטצניפ סָאד ןטכױלַאב ייז לָאז סָאװ לַארטשנוז ַא ךָאנ ןצכעל
 קרַאטש יז טָאה ץלַא סָאד .רעצרעה ערעייז ןעמערַאװרעד ןוא --- טייהדניק עָארג
 -ַאמעט יד טּפעשעג ןירעטכיד יד טָאה רעגייטשסנבעל ןקיזָאד ןופ ןוא טרירעג
 -סול ַא טימ ןטכָאלפעגכרוד רעבָא םיא טָאה יז .ץנַארק-רעדיל ריא רַאפ קיט
 רעדניק יד ןופ טײקידעכָאװ עקילײװגנַאל יד .גנַאלק ןקידנלייוורַאפ ןוא ןקיט
 ןעלדנַאװרַאפ ןוא בוט-םוי ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןבייהרעד וצ ןטָארעג ןעידַאק זיא
 ,רעביל ַא טימ ,ךעלגעמ טייוו יוװ ,ייז טכײלַאב יז ןוא ןרילָאק עטנוב ללש ַא ןיא
 ןיא טייקכעלקריוו עכעלגעט-גָאט עָארג יד ּפָא זנוא טלגיּפש יז .ןייש רעקיצרַאה
 -גָאט יד ףיוא טייקיטכיל ןוא דיירפ סנּפָארט טפירט סָאװ ,לגיּפש ןכעליירפ ַא
 ערעטייה ןוא עשימָאק ןופ ןטלַאטשעג ןיא ייז טדײלקַאב ןוא ןעגנוריסַאּפ עכעלגעט
 ,תואלפנו םיסנ

 -- ךוב סָאד .ךוב ענייפ סָאד ןרעטעלב םייב האנה סיורג עקַאט ןעמ טָאה
 טזייוו ןוא שידיא ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןיא זנוא רַאפ טגיל ,זיא סָאד יו ױזַא
 ,קיטּפַאז טלּפָאט ןענעז --- לַאניגירָא ןיא ןקורדסיוא יד ןוא ןזרעפ יד זַא ,סיוא
 ,דיל ןופ םויס םוצ ,רעטייו רענעייל םעד טימ טסייר רעדיל יד ןענעייל סָאד
 ...רעכעלקילג ןוא רעכעליירפ ַא בורל זיא סָאװ

 טיײקמערָא זַא ,רעדיל ענעדישרַאפ ןיא יקסווָאדָאלָאמ עידַאק ייב ןעעז רימ
 תוקחד סיורג ןיא ןבעל סָאװ יד ךיוא זַא ןוא ,טולָאסבַא ןוא קיבײא טינ זיא
 ןוא ייז טכײלַאב למיה ןופ לזמ ַא סעּפע .םיסנ ךרוד ןפלָאהעג ןרעוו טיונ ןוא
 ,"לימ , רעד ןיא רימ ןעעז קנַאדעג םעד .דרע רעד ףיוא דניירפ ערעייז רבוג זיא
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 קעװַא טביור סָאװ ,עקרענלימ יד ,תעשרמ יד קעװַא טרָאד טגָארט עיכיטס יד

 ןעמענ ייז .ןפלָאהעג ןרעוו עמערָא יד ןוא -- טיורב לקיטש סָאד ןדנוק עריא ייב

 ןַאמערָא םעד ןגעוו טלייצרעד דיל סָאד ךיוא ןוא .טסולג ץרַאה סָאד לפיוו טיורב

 ַא ןעגנוזעצ ךיז טָאה םיוב ןייז רעביא ןוא טקילגעגּפָא טָאה לזמ סָאד ןעמעוו

 "וצּפָא םיא טלעװ ןקע עלַא ןופ ןשטנעמ ןעמוקעג ןענעז סע ןעוו ןוא ,לגיופ

 ןבָאה ייז סָאװ ,ןכַאז רַאפרעד טגנַאלרַאפ רע טָאה ,טסיירט עקיצנייא ןייז ,ןפיוק
 ,לגיופ םעד םיא ןופ טביױרעגקעװַא ייז ןבָאה טלָאמעד ןוא ,ןבעג טנעקעג טינ םיא

 ןעמוקעג זיא לגיױפ רעיינ ַא ןוא סנ ַא ןעשעג זיא'ס רעבָא .קילג קיצנייא ןייז

 ביל ַא ךָאנ .רעירפ יו ןבעל ןייז םיא טסיזרַאפ ןוא םיוב ןייז ףיוא ןעילפ וצ

 ןיא רעטעפ םוצ טקישעג טרעװ סָאװ ?ווירב ַא; ןגעוו זיא דיל קיטסול ןוא

 ןוא דיל םעד ןיא .שינרעטַאמ טימ ןָא טמוק םיא ןביירשנָא סָאד ,עקירעמַא

 -רַאהטוג סנירעטכיד רעד ןופ טמַאטש סָאװ רָאמוה ןענַארַאּפ זיא ,עכעלנע ןיא

 ,םידומיל יד ןופ רקיע רעד ,טנעָאנ רעד ןופ רעדניק יד טנעקעג טָאה יז :טייקיצ

 טסייוו'מ רעבָא ,"רעיוט םעד טנפע/ ןופ זיולב עידַאק ןירעטכיד יד ןענעק רימ

 ןופ ןטלַאטשעג ,ןטלַאטשעג ערעדנַא ךיוא ןגעװַאב המשנ ריא זַא ,ריא ןגעוו

 ,שטנעמ ןקידנטעברַא ןרַאפ קילג ןוא טייהיירפ וצ ןבערטש סָאװ ,ןרַאטנוב-ןדלעה

 יז טגניז רקיע רעד רעבָא .שטנעמ םענשַאּפערָאה םעד ביל טָאה עידַאק לייוו

 הכוז לָאז יז ןירעטכיד רעד ןשטניוו רימָאל .קלָאפ ריא ןופ ןדלעה יד ןגעוו

 ןרעדליש ייז ןוא דנַאלרעטָאפ ןגייא רעייז ןיא קלָאפ ריא ןופ רעדניק יד ןעז וצ ןייז

 .רעדיל עקיצרַאה עריא ןופ ןטלַאטשעג יו

 (1946 רעבָאטקָא ,"אירבח, ןיא טקורדעג)

 יראנב הנשוש

 יָאטױא ןַא ןטײלגַאב םייב ח"מלּפ ןופ ןירעפמעק ַא יװ ןלַאפעג
+= 

 .רָאא 18 ןופ רעטלע ןיא ,1948 לירּפַא ,םיפוצה רה םוצ ןַאװַארַאק

 1946 ילוי (חיפר ןיא ןטרַאּפשרַאפ ַא רעדורב ַא וצ)

 -- ןדיא וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ךוב ַא ןײרַא טנַאה ןיא רימ טמוק סע תעב

 ךיא עז -- געט ערעזנוא ןופ רוטַארעטיל רעד ןופ ךוב ַא רעדָא ך"נת ,עטכישעג

 רעד טימ שטנעמ ַא ךיוא .ןדייל עכעלשטנעמ-טינ ןופ ,ןדייל ןופ טייק עגנַאל ַא

 ענייז טימ שממ טנעיילעג טינ סע טלָאװ רע ןעוו ,עיזַאטנַאפ רעטסטלקיװטנַא

 ןענעז סָאװ ןשטנעמ טימ ןפָארטעגפיונוצ טינ ךיז טלָאװ רע ןעוו ,ןגיוא ענעגייא

 ערעייז ןופ קרעמנָא רעד סָאװ ,ןשטנעמ טימ -- טילּפ ןוא דירש ַא יו ןבילבעג ךָאנ

 טיג טלָאװ שטנעמ ַאזַא וליפַא -- םינּפ רעייז ןיא טצירקעגנייא ףיט זיא ןדייל

 .ןעמוקעגרָאפ זיא ץלַא סָאד זַא ,ןביולג טנעקעג

 יד זיא -- עטכישעג רעד ןופ גײנּפָא ןַא ןכַאמ וצ טינ ידכ --- טציא ןוא

 ןביוהעגנָא ןבָאה רעייגרָאפ ענייז ןוא רעלטיה סָאװ ,ךישממ טכַאמ עשיטירב
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 קלָאפ רעזנוא ןופ םיטילּפ יד ןופ יירשעג רעד זַא ,ןזָאלרעד טינ ןלעװ רימ רעבָא
 ןופ ןייגסיוא ןלָאז ןדיא זַא רעדָא ,ןייג ןריולרַאפ ןרעגַאל-ןרעּפיצ יד ןיא לָאז
 טסיזמוא טינ זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז .עּפָאריא רעשיטסישַאפ רעד ןיא רעגנוה
 רַאפ המחלמ רעד בילוצ -- ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ טסיב וד .טרַאּפשרַאפ וטסיב
 לגנַארעג םעד רַאפ ,שטנעמ ןדעוװטעי קיטיונ זיא סָאװ ,טייהיירפ רעטסרַאטנעמעלע
 -- .רעדירב עטפדורעג ענייד רַאפ ןוא ןגעווטענייד רַאפ לקניווצוש ַא ןגעוו
 !סיורָאפ קוק .געוו ןפיוא רענייטשלכיורטש רַאפ ,ןכב ,טינ ךיז קערש

 רעטסעווש ןייד

 ןַאמסָארג םעוג

 ןט4 םעד תורטע יײב ןלַאפעג ,1927 לירּפַא ןט8 םעד ןריובעג
 ,1948 ץרעמ

 ה א ווצ יד

 יד קידנבָאה טינ .שינעלייא ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא עניימ האווצ יד
 :לווירב ַא ךרוד שטָאכ ןענעגעזעג וצ ךיז טייקכעלגעמ

 ,םיבא-לת ,קחצי-תלחנ ןיא ןקידרעַאב ךימ לָאז ןעמ 1

 .גנוטייצ רעד ןיא רימ ןגעוו ןביירש טינ ךַאז ןייק לָאז ןעמ 2

 לָאז --- ןגירק טעוװ החּפשמ ןיימ סָאװ ,גנוקידעשטנַא ןוא טלַאהעג ןיימ 3
 .עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ ןסקיב ןפיוקוצנייא דנָאפ ַא ןדנירג ףיוא ןייג

 ,החּפשמ רעד ןבעגּפָא ןגעמרַאפ ןיימ 4

 !טכילפ ןיימ ןָאטעג בָאה'כ ;סעדער-רעיורט ןייק ןטלַאה טינ 5

 םעונ

 זיא יז .ןלַאפ ןייז ךָאנ שדוח ַא -- ןרעטלע יד וצ ןעגנַאגרעד זיא האווצ יד
 טרעוונָאק םעניילק ַא ןיא ןגעלעג זיא יז ואוו ,בַאטש ןופ ןרָאװעג טקישעגרעביא

 ."טיוט ןיימ ךָאנ רָאנ ןענעפע, : טפירשפיוא רעד טימ
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 קיווייל .ה

 רעכעב ענרעבליז ייווצ
 (גרוברו רפכ ןיא רבוג לחר רַאפ)

1 

 טצירקעגסיוא ייז ףיוא .רעכעב ענרעבליז ייווצ
 .רעדירב ענעמוקעגמוא ייווצ ןופ ןעמענ יד
 -- 4 טציא ןוא .המחלמילארשי יד ןעוועג
 .רעדיל ענעגנוזעג-טינ-ךָאנ ןופ טייקליטש יד

 -- רפכ םעד גרוברַאװ ןיא ןגיל ייז --- רעדירב יד
 -- !רעכעה ןבייהפיוא וצ ןופ לוק ןייד הלילח
 רעצ ריא ןסָאלשרַאפ טגַארמ ןיילַא עמַאמ יד
 .רעכעב ענרעבליז ייווצ יד םורַא ןוא ייברַאפ

11 

 --- ,ןיז ייווצ עריא ןופ רכז ןיא רעכעב יד
 .רעטייווצ רעד קיצנַאװצ טםלַא ,רענייא ןצעביז טלַא
 ןירג ןשגנילירפ ןיא רעדעיא זיא ןעוועג
 .רעטיירג ַא ןברַאטש םוצ לארשי רַאפ טכַאלש ןיא

 ווַארב קידרעייפ טכליהעגּפָא טָאה טייקמיירג יד
 ;רעכעד ןוא ךעלגרעב ףיוא ,סרעקנוב יד רעטנוא ןופ
 בתכ םעניד-ךיד ןיא ןעמָאנ רעייז --- טציא ןוא
 .רעכעב ענרעבליז ייווצ ףיוא טצינשרַאפ ןוא טצירקרַאֿפ

111 

 ייווצ יד רעכעב יד ןענַאק טלָאװ עמַאמ יד
 ,ןרערט טימ ןעקנירטרַאפ ןגערב יד רעביא זיב
 ,ייוו ריא ךוּפיהל ,רעפעב רעבָא ליוו יז
 .ןרעהעג חסּפ ןופ בוט-םוי םעד ןלָאז ייז
 ,ןיירַא וחילא טמוק'פ ןעוו רדס םייב
 ,רעכעוושרַאפ עלַא ךָאנ ןדיא ןקילייה וצ
 ןייוו רָאנ ,ןרערט טינ רע לָאז ןייז םעוט זַא
 .רעכעב עטקילייהעג סרעדניק ייווצ עריא ןופ
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 יש

 סױרַא ןעמָארמש ייז .ןרערט יד יז טלַאהרַאפ
 וליּפַא טלָאמעד ךיוא ןוא ,גיוא ןייק טינ טעז'ס ןעוו
 ,זיוה ריא טנטַאשַאב סָאװ ,םיוב םייב ןוא זָארג םייב
 .הליחמ רעיורט ריא רַאפ ,רעצ ריא רַאפ טעכ יז

 רעצ םוצ םיפתוש ןענעז םיוב רעד ןוא זָארג סָאד
 .רעכעה ןגָאלקּפױא וצ ןויסנ םוצ ךיוא ןוא
 :רזנ ןשעמַאמ םעד ןעמענרַאפ עלַא רָאנ
 ,רעכעב ענרעבליז יד רַאפ ןייוו רָאנ ,ןרערט טינ

 1950 ינוי

 ןאמרעטלא ןתנ

 רעוועקצוס .א :שידיא

 ץַאט ענרעבליז יד

 העיקש ערעטנוצ טעוו'ס ,ןייז טורַאב טעוו דנַאל סָאד ןוא
 ,עקיכיור ןצענערג רעביא
 .ןענירטנַא ,ןעלקנוט
 ,העירק ןיא ןטינשעצ סָאװ ץרַאה טימ טעוו קלָאּפ ַא ןוא
 ...םקידמעטָא ןַא רָאנ
 .ןעניזַאב וצ םנ םעד ןייטשפיוא

 המוא יד ןיינפיוא טעוװ ,הנבל ןיא ,דַארַאּפ םוצ
 ,רעביפ ןוא בומ-םוי ןיא עטליהעג ַא גָאטרַאפ זיב
 לדיימ ןוא לגניא ַא טעוו ...
 ,עמוטש ןצעגרע ןופ
 ,רעביאנגעק טעה ןופ ןגעקטנַא ריא ליטש ןטערט

 עדייב ןלעוװ ,ךיש ערעווש ,טרוג ,דײלקנכָאוװ ַא ןיא
 ,ןגייווש ןוא ןזייװַאב ךיז געטש ןפיוא
 -- ןָאטנָא סָאד
 ָאד ייז טָאה רעסַאװ ןייק ,ןמיבעגרעביא טינ זיא
 ,ןמנָארפ עקימַאלּפ עריא טכַאנ רעד ןופ טקנעוװשרַאפ טינ
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 ,ןייג ור ןָא דימת ןופ עדימ ךעלדנעמוא ןענעז
 .ןסָאגַאב טפַאשגנוי רעשידיא רעד ןופ יוט ןטימ
 ןלעוו ייז עדייב יד ןוא
 ,ןייגוצ קידנשולנָא
 ? ןסָאשעג ןענעז יצ ןבעל ייז : ןכייצ א ןָא

 ץַאלּפ ריא ןופ ,רערט ןוא ףושיכ לופ המוא יד טעוו
 ?ץעניד ,עקיאור ייווצ ריא טייז רעוו : ןגערפ טלָאמעד
 ץַאט ענרעבליז יד : ןגָאז ןלעוו ייווצ יד ןוא
 .הנידמ ַא ריד ןעמ טָאה םעד ףיוא ןבעגעג סָאװ

 -- עטכידעג םנטָאש ןיא ריא םופוצ ןלַאּפ ןלעוו
 .עטכישעג יד זנוא טעװ ןלייצרעד ךשמה םעד ןוא





 עיפַארגָאילביב

 ןרושָארב ןוא רעכיב

 שיאערבקה ןוא שידיא (א

 1946 ,קרָאי וינ ,תורדתפה טרעדנוחרָאי ?טרעפ ַא
 1048 ,סערייא סָאנעוב ,ןעמי ןטלַאּפש ןדיא עלַאנעלמוא ,.ש ,ןַאבזיא

 1989 --- 'ב ,1983 --- 'א ,ביבא ?ת ,השראוו ,תויולג ?ש הידּפולקיצנא

 -סינויצ םעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא עּפָארייא רעביא ךוזַאב ַא רעביא טכירַאב

 1947 ,קרָאי וינ ,יובפיוא ןוא ףליה רַאפ טעטימָאק-רעטעברַא ןשיט

 1980 ,ביבא ?ת ,רעי ידוהי ,היסוזו חיבוט ,יקסלב

 1981 ,קרָאי וינ ,גירק ןיא ?ארשי ,דוד ,ןוירוג ןב

 1947 ,ביבא לת ,הכרעמב ,דוד ,ןוירוג ןב

 1987 ,ןָאדנָאל ,ןעזלעב

 1948 ,קרָאי וינ ,ןורכזה רפס ,קסניירב

 1989 ,ביבא ?לת ,'ג ,תילארשי ץראה םילעוּפה תעונת ,השמ ,יטסבלסרב

 1980 ,קרָאי וינ ,ךוב-רוכזי רעװעיַארג

 1082 ,זירַאּפ ,ןילבול ןופ ךוב סָאד

 1948 ,זירַאּפ ,םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי ,.מ ,יטצעשזרָאװד
 1988 ,ביבא ?ת ,החירבה יביתנב ,םירפא ,לקד

 1947 ,גרובסניוא ,הלואנ ןוא ןברוח ןשיווצ ,.ז ,גנירעה

 1947 ,קרָאי וינ ,ןרָאסעפָארּפ סרעלטיה ,.רד .מ ,ךיירגײװ

 1949 ,ביבא ?ת ,שעמו הסמ ,םייז ,ןָאמציײװ

 סָאנעוב ,ןַאזַאק ,עיורד ,ווָאטסַאפ ,שטיווָאלינוד ,ענעצסיוקרַאש ,קָאבולנ ןברוח

 1986 ,סערייא

 1984 ,נרובסינַאהָאי ,םלעכ ךוב-רוכזי

 1988 ,ָאנַאקיש ,הליהק רעשידיא רעווָאכעלעשז רעד ןופ ךוב-רוכזי

 ,הנבלה היסור תורעיב םידוהי םינזיטרּפ תנולּפ תורוק ,םינזיטרּפ ,עשוהי ,הסי

 1989 ,ביבא ?ת

 'ט ,'ח םיכרכ ,םיבתכ ,.3 ,ןוסלגצב

 1946 ,ביבא ?ת ,תורעיב ,םסרבא ,יקסבודיל
 1947 ,ביבא ?לת ,תידוהיה הדגירבה רפס ,ןטיִּפְק ,בקעי ,לישּפיל

 1943 ,ביבא ?ת ,הדמשה תנש ,ךלמ ,טאטשייג

 ,ביבא ?ת ,עשרַאװ ןיא ןדיא יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח ,ךלמ ,טאטשייג

1048 

 1947 ,ביבא ?ת ,םיליּפעמה רפס

 1999 ,סערייא סָאנעוב ,ח"מלּפה רפס

4239 
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 1958 ,היבחרמ ,םידוהיה םינזיטרּפה רפס

 1987 ,ביבא ?ת ,קודורוה דיוד ןורכז רפס

 1084 ,ביבא לת ,תואטינה תומחלמ רפס

 1987 ,ביבא ?ת ,ןיזדר רפס

 1958 ,ביבא ?ת ,לטעשזד ססנּפ

 ,וועשרעש ,שטלַאמ ,עזערעב ,ענַאשוורּפ : תוליהק עטקיליטרַאפ ףניפ ןופ סקנּפ
 1958 ,סערייא סָאנעוב ,ץלעס

 1960 ,ביבא ?ת ,קצעלק סקנּפ

 1089 ,קרָאי וינ ,4 .ב ,1987 קרָאי וינ ,8 .ב ,רבע ןטנעָאנ ןופ

 1946 ,קרָאי וינ ,סָאטעג יד ןיא ןעיורפ

 1987 ,ביבא ?לת ,קָאטש ןוא ןייטש רעביא ,.מ ,טנַאצ

 1983 ,עשרַאוװ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנאטשפיוא ןופ גָאטרָאי ןטנעצ םוצ

 194 ,וירַאּפ ,םזינויצ ןופ עטכישעג יד ,בקעי ,ןַאמעויצ

 ןופ גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ?ייטנָא רעשידיא רעד ,השמ ,שטיװָאנַאגַאק

 1956 ,סערייא סָאנעוב ,1948 ,םיור ,דנַאלסור-טעוואס

 1987 ,ביבא ?ת ,ןינעל תלהק

 1987 ,םילשורי ,הווחאל דרמל םינושאר

 1946 ,ביבא ?ת ,(ףסאמ) תורדתפהה ,יבצ ,ןיטשגזור
 1947 ,קרָאי וינ ,לארשי ץרא ןיא ןדיא ,םחרבא ,יקצואוװער

 1989 ,ביבא לת ,תויממוקה תמחלמ תודלות

 ןכַארּפש ערעדנַא (ב

 (3/0331060, 2577 ת., 1 86 ןסשגפג 10.2. 240016:0, 1466 סא, 1

 96/21/6ז72, 100 רע ., 180 5646601615, עצסוש ' סעא/ 3

 ןט פירשטייצ

 1946 ,שזדָאל ,טרָאװ רעזנוא

 1948--1945 ,זירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא

 1947--41942 ,ןכנימ ,געו רעזגוא

 1947--41942 ,ןולעב-ןנרעב ,עמיטש רעזנוא

 1946 ,ביבא לת ,תועידיידוחא

 19858--1942 ,קרָאי וינ ,רעּפמעס רעשידיא

 1948---1946 ,שזדָאל ,גנואיירפַאב

 1947 ,ןכנימ ,גנואײרּפַאב

 1947--41945 ,םיור ,ךרדב

 1947 ,שזדָאל ,קבאמב

 1946 ,ביבא ?לת ,רבד



 עיפ ארוגָאיל ביב

 1946 ,םיור ,דבועה רבד

 1947 ,ןכנימ ,רורד
 1946 ,ביבא ?ת ,ץראה

 1945 ,ביבא ?ת ,הגה

 1945 ,לייחה

 1946 ,ןכנימ ,רבועה

 1949 ,ןזלעב-ןגרעב ,טַאלבנכָאװ
 1949--1947 ,ןכנימ ,טרָאװ סָאד

 1947 ,םיור ,טרָאװ סָאד
 1948 ,ביבא לת ,טרָאװ סָאד

 1946 ,ביבא לת ,המוח

 1989--1986 ,םילשורי ,םשו די תועידי

 1980 ,ביבא ?לת ,לארשי

 1947 ,ביבא ?ת ,םיגפבמ

 1948 ,ביבא ?ת ,וגתמחלמ

 1947--41946 ,שזדָאל ,רמשמ

 1946 ,ביבא ?ת ,רמשמ

 1947--1946 ,שזדָאל ,ןבעל עיײג סָאד

 1948 ,ןכנימ ,ןברוח ןטצעל ןופ

 1988 ,םילשורי ,ןטיצ ןוא סלָאּפ

 1998 ,1949 ,קרָאי וינ ,טפנוקוצ

 1947 ,דורח ןיע ,תועידי רורצ

 1945 ,ביבא לת ,םיבתכמ רורצ

 1980--19857 ,םילשורי ,םשו די ץבוק

 1949 ,קרָאי וינ ,ףור רעד

 1942 ,דלַאװנעכוב ,סיתמה תיחת
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 ןרעלעפקורד עטקרעמַאב

 293-255 ןטייז ףיוא טלייצרעד ךעלריפסיוא טרעװ : ןייז ףרַאד ,ןביוא ןופ 22 הרוש ; 136 טייז ףיוא
 -ןרעסיוא רעד : ןייז ףרַאד ,רעטסינימ-ןרעניא רעד : טָאטשנָא ,ןביוא ןופ 8 הרוש : 235 טייז ףיוא

 רעטסינימ

 ,לארשי ץרא : ןייז ףרַאד ,לארשי : טָאטשנָא ,ןביוא ןופ 17 הרוש : 226 טייז ףיוא



 דנַאב ןטשרע ןופ לטעצכוז

 ןשטנעמ .א

 79 ,הירא ,יחיטבַא

 188'190 ,הימחנ ,חניבא

 202'204 ,ש ,רהז-"ןבא

 123:122 ,סונַאירדַא

 7 ,.יׂש ,וָאנָארהא

 456 ,68 ,לדנעמ םחנמ ,ןיקשיסוא
 262 ,םעה דחא

 24 ,22 ,ןיקטיא
 251 ,82 ,הדוהי ,יגומלא

 80 ,.ד ,ריּפלַא

 22 ,רעגנַאװשלַא

 538 ,500 ,449'452 ,.ב ,יקסװָארטסָא

 27 ,26 ,לאירבג ,םייהנעּפָא

 45 ,ַאטרעב ,דָארלעסקַא

 69 ,ףסוי ,שטיװָאנָארַא

 418 ,176 ,142 ,9 ,םייח ,ווָארָאזָאלרַא

 531 ,םולש ,שֵא

 159'162 ,,מ ,יקסװָאנַאדגָאב

 442 ,װָאשטַארגָאב

 18 ,ןטרַאגמואב

 27 ,ָאקשטָאב

 92 ,ףסוי ,לַאב

 ,13 ,10 ,39 ,10 ,4 ,סמיעשזד רוטרַא ,רופלַאב

7 18, 84, 123, 225 

 246 ,245 ,165:162 ,י ,רעװָאקנַאב

 471'416 ,368-366 ,השמ ,קָאסַאב

 284 ,י ,ןיקסָאב

 418 ,220 ,רעב ,װָאכָארָאב
 11 ,ףסוי ,ץַארַאב

 75 ,9 ,ןיטרַאמ ,רעבוב

 86 ,השמ ,םיוב

 660 ,ףסוי ,ןַאמכוב

 103 ,התויח ,לעסוב

 87 ,עינַאס ,יקסלַאיב

 ,4844 ,418 ,261 ,254 ,ןמחנ םייח ,קילַאיב
4, 531 

 215 ,101 ,השמ ןָאסנילייב

 83 ,לדנעמ ,סילייב
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 618 ,ללעָאנ ,רעקייב

 646 ,644 ,יבצ ,רעדניב

 43 ,בקעי ריאמ ,קָאטשנעניב

 40 ,8 ,בקעי ,סלעקיב

 43 ,והילא יכדרמ ,סלעקיב

 43 ,טַאלב

 80 ,ךָאלב

 634633 ,ברה ,השמ ,יולב

 71 ,באז ,ךולב

 544 ,ָאעל ,םולב

 378 ,,מ ,יקסװָאשזילב

 504 ,רודגבא ןב

 5707569 ,328 ,215 ,241 ,םוחנ ,ירא ןב

 "215 ,251 ,166'171 ,127 ,3 ,דוד ,ןוירוג ןב

6, 282, 3317329, 574, 6097608 

 466:462 ,285 ,281 ,לוייפ ,ירוד ןב

 3 ,קחצי ,יבצ ןב

 15 ,טסוגוא ,לבעב

 22 ,.שזניא ,ךָאלעב

 580 ,.צ ,ָאקלעב

 6227621 ,616'617 ,610 ,לצרעה ,רעגרעב

 24 ,סוילוי ,רעגרעב

 200-191 ,186'187 ,.א ,יקסוועשטידרעב

 666 ,ףסוי הכימ ,יקסוועשטידרעב

 29726 ,םוחנת ,ןַאמרעב

 78 ,.רד ,.ז ,דלעפנרעב

 23 ,שטיװָאקרעב

 417:415 ,;283 ,,י ,יקסניגַארב

 523'524 ,םחנמ ,שברב

 39 ,עיסענג ,עדיורב

 38 ,קחצי ,סעדיורב

 86 ,לאירזע ,ישורב

 23 ,ןייטשטיירב

 630 ,ק ,בל"רב

 "301 ,288 ,279 ,276 ,138 ,השמ ,יקסבלסרב

4, 3207319, 364*139, 499 

 ,115 ,20 ,16 ,15 ,12 ,םייח ףסוי ,רענערב

7, 265, 418, 473, 415, 484, 531 

 2417240 ,182'184 ,לחר תב
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 5887587 ,226 ,עשוהי ,בילטָאג

 5627558 ,422:421 ,דוד ,טכרָאפסטָאג

 83 ,וװָאבָאלָאג

 580 ,572 ,גרעבדלָאג

 127 ,ןתנ ,גרעבדלָאג

 39 ,שריה ,ןיזדלָאג

 296"2997 ,יקצינלַאג

 39 ,ץָאג

 497 ,418 ,120 ,78 ,9 ,דוד ןרהא ,ןָאדרָאג

 82 ,יבצ ,תבג

 99 ,יול ,והילדג
 222"2287 ,.א ,ןַאמרעבוג

 45 ,ריאמ ,רעייג

 650:649 ,בקעי ,ןײטשטַאלג

 615'616 ,השמ ,ןָאסקילג
 235'-229 ,ןושרג ,טרַאבלעג

 93 ,ריאמ ,טרַאבלעג

 83 ,םייח שריה ,רעטבילעג

 157 ,151 ,147 ,139 ,יקסבַארג

 577 ,515 ,יקסװָאכָארג

 516-513 ,,א ,בוברג

 139 ,85 ,קחצי ,םיובנירג

 43 ,אינָאד ,רעגנינירג

 542 ,לשרעה ,ןַאּפשנירג
 601 ,בקעי ,ןַאּפשנירג

 -335 ,182:181 ,143 ,60 ,10 ,והילא ,ןיקבָאד

6, 460-454 

 268 ,134 ,ןועמש ,וָאנבוד

 400-399 ,.ש ,רניד

 206 ,ַאשַאּפ לַאמעשזד

 663 ,לרעב ,ןייטשטנעמיד

 116 ,ןד

 617'618 ,.ש ,לאינד

 179 ,רעניפלעד

 119 ,116 ,הרובד ,רעלכַארד

 645 ,יכדרמ ,רעקורד

 41 ,רעדנַאסקעלַא ,ןַאמזוָאה

 41 ,בוד ,רענזוַאה

 600 ,יכדרמ ,רעטלַאה

 580 ,רענרעלכָאה

 177 ,.רד ,ןרעּפלַאה

 83 ,לארשי ,ןַאה

 215 ,.א ,טפאה

 580 ,ןַאמפָאה

 43 ,דוד ,ץיװָארָאה

 דנַאב ןטשרע ןופ לטעצכוז

 142 ,םהרבַא ,דלעפצרַאה

 28 ,רעבוה

 ,558 ,537 ,481 ,393 ,280 ,ףלָאדַא ,רעלטיה

6, 608, 623, 642 

 67 ,גרעבנעשריה

 128 ,רוטרַא ,ןָאסרעדנעה

 638 ,81 ,28722 ,ףסוי ,ןאמטפעה

 647-645 ,םייח ,גרעבצרעה

 640 ,456 ,220 ,רָאדָאעט ,לצרעה

 597 ,ּפָאקואוו

 661 ,ַאדירפ ,אקסיװָאקלָאװ
 28 ,ןַאמסקַאװ

 661 ,476 ,עשוהי ,ַאנישטשָאװ

 42 ,ןילטיוו

 44 ,יכדרמ ,לזייוו

 240-236 ,159-147 ,.א ,רענייוו

 278 ,266:265 ,141 ,58 ,11 ,םייח ,ןַאמצייוו

 618*619 ,םָאט ,סמאיליוו

 636-635 ,ךרָאל ,ןָאטרעטניװ

 38 ,16 ,ףסוי ,ןיקתיו

 622 ,620 ,618 ,אײסָאשזד ,דואוושזדעוו

 70 ,יבצ ,ידרו

 2926 ,.ח ,יקסװָאדולבַאז
 580 ,ןיקלַאז

 "406 ,399-385 ,378-274 ,2737369 ,.ש ,במָארַאז
1, 489-485 

 26 ,.א ,ןַאמסוז

 534 ,הרוּפצ ,דייז

 90 ,עקלימ ,ןַאמדייז

 40 ,ריאמ ,רונשדייז

 28 ,21 ,25 ,.ה ,קישטייז

 484 ,ריאמ ,גרעברעבליז

 45 ,44 ,םהרבא ,ןייטשרעבליז

 645 ,שירעב ,רעגניז

 28 ,23 ,הדוהי ,קינטָאלז

 528 ,לבבורז

 442 ,110 ,65 ,4 ,יקסניטָאבַאשז

 284 ,טנומגיז ,יקסװַאלושז

 232 ,יקסמָארעשז

 76 ,.רד ,תויח
 91 ,הדוהי ,ןירוח
 26 ,.רגא ,.י ,סיקייח
 208 ,הירא ,ץורח



 ןופ לטצצכוז

 ,479 ,461 ,441 ,292 ,119 ,קחצי ,ןיקנעבַאט

595 

 128 ,.רד ,ןהָאט

 645 ,יבצ ,םיובגענעט

 336 ,ינינַאקסָאט

 230 ,116 ,רֶעקָאט

 318 ,.ש ,ןַאמלעטיט

 79 ,.רגא ,עװַאקטיט

 90 ,45 ,ףסוי ,םיובלטייט

 3227320 ,המלש ,ןַאמעליט

 ,602 ,61 ,14 ,12 ,? ,6 ,4 ,ףסוי ,רָאדלעּפמורט
3 78, 79, 1127111, 146, 196, 230, 254, 

1 264, 347, 366, 418, 595 

 43 ,42 ,סירָאב ,סעקשטַאשט

 119 ,116 ,הרש ,קישזישט

 22 ,רעלסעשט

 382 ,לואש ,יקסווָאכינרעשט

 660 ,.א ,יקסוװָאנַאי

 517516 ,יאגרש ,יקסוװָאנַאי

 580 ,.ש ,ילאינבי

 601 ,שאוהי

 88 ,.א ,ףסוי

 4217417 ,,ש .א ,סירוי

 251 ,78 ,15 ,ריאמ ,ירעי

 216 ,רועילא ,הפי

 644 ,לאירתכ ,הפי

 582 ,108 ,106 ,80 ,יכדרמ ,הפי

 114 111 ;.ד ,ןהכ

 43 ,יבצ ,ךַאברעטוַאל

 75 ,9 ,וװַאטסוג ,רעױדנַאל

 384 ,383 ,267 ,ףלָאװ ,ידלָאטרעבײקצַאל

 91 ,ריאמ ,סקַאל

 93 ,קערַאמ ,סקַאל

 91 ,םולש ,סקַאל

 5277524 ,הרוּפצ ,בוקול

 70 ,יבצ ,ןאמרעביל

 28 ,רצוװיל

 28 ,ץיװַאנאמטיל

 26 ,םירמ ,ןייטשנטכיל

 471 ,4697467 ,היליל

 220 ,.ל .מ ,םולבנעיליל

 554 ,םהרבא ,רעקסּפיל

 91 ,ןועמש ,קינרָאװקיל

 106 ,קחצי ,ןדמל

 245 דנַאב ןטשרעצע

 489 ,423'424 ,368 ,םהרבא ,וועל

 646 ,644 ,הרוּפצ ,טיוװעל

 86 ,ןָאעל ,עטיוועל

 5487545 ,,ל ,עטיוװעל

 270-268 ,םהרבא ,ןָאסניװעל

 11 ,.ל ,ןָאסניװעל
 93 ,י ,ןייטשניוועל

 125 ,יקציוועל

 434:431 ,בקעי ,יקסנישטשעל

 580 ,קַאינילַאמ

 580 ,םיובלעדנַאמ

 119 ,116 ,ןימינב ,רעטנָאמ

 642 ,םלָאקלעמ ,דלַאנַאדקַאמ

 ,635 ,630 ,618'620 ,278 ,ײזמַאר ,דלַאנָאדקַאמ
62 

 402 ,דלעפסוקראמ
 418 ,75 ,לרַאק ,סקרַאמ

 28 ,27 ,5 ,4 ,והילא ,קישטנומ

 624 ,216 ,רעמילשורי ,יטפומ

 401 ,.א ,איזמ

 39 ,ריאמ ,דמלמ

 206 ,.י ,חונמ

 586 ,סַאסקעטעמ

 93 ,80 ,30 ,28 ,לארשי ,יקסנימערעמ
 78 ,באז ,ישמ

 23 ,22 ,טרוק ,יקצַארװַאנ
 415 ,סקַאמ ,ודרָאנ
 4157411 ,.מ .י ,ןַאמיינ
 142 ,,מ ,רימנ

 26 ,יד ,וָאנָאמָאלַאס

 23 ,קינלָאס

 126 ,םוחנ ,וָאלָאקָאס

 251-249 ,91 ,בוד ,ןדס

 618 ,דלָאבישטרַא ,רעלקניס

 484 ,0 ,ןמחנ ,ןיקריס

 101 ,יכדרמ ,לאגעס

 460-459 ,4557454 ,,רד ,רענרעװ רָאטאנעס

 95 ,יקזדַאּפָארָאקס

 91 ,ריאמ ,רעגניטע

 663 ,י ,רענייצ

 28 ,רעגניבלע

 43 ,הירא ,לייוולע

 15 ,ךירדירפ ,סלעגנע
 246 ,היעשי ,ףירע



 דנאב ןטשרע ןופ לטעצכוו 240

 48 ,יקסנימַאק 285 ,קירנעה ,ךילרע

 232 ,ַאירַאמ ,ַאקצינּפָאנָאק 83 ,השמ ,ךילרע

 43 ,יבצ ,סעטנאק
 127 ,80 ,רזעילא ,ןַאלּפַאק 572 ,לָאטנאּפ
 452 ,.װדַא ,ץַאק 346 ,217*278 ,דרָאל ,ךליפסַאּפ

 ,59 ,58 ,19 ,12 ,11 ,9 ,3 ,לרעב ,ןָאסלענעצַאק 603 ,יכדרמ ,ץנאראפ
 ,220"222 ,180 ,139 ,126 ,122'123 ,7 204 ,היעשי ,קידנופ
 640"642 ,624"627 ,581 ,5077502 ,7 280 ,ףעזוי ,יקסדוסליפ

 -600 ,538537 ,271 ,26 ,קחצי ,ןָאסלענעצַאק 640 ,220 ,.ל .י ,רעקטניּפ
 01 535 ,עקמורפ ,יקצינטָאלּפ

 534520 ,491 ,475 ,לחר ,ןָאסלענעצַאק 536 ,עשטנַאח ,יקצינטָאלּפ
 580 ,ןירָאק 583 ,לַאשרַאמדלעפ ,רעמולּפ

 45 ,הניד ,לרַאק 48 ,רעצולפ

 610 ,לאירזע ,ךַאבעלרַאק 429'430 ,.רד ,ריאמ ,רעקעּפ

 44 ,41 ,םהרבא ,סיקרָאק 527*545 ,521*528 ,502 ,.י ,סילרעפ
 251 ,ןַאמפיוק 554-550 ,דוד ,עלרעפ
 91 ,ףסוי ,ןַאמרעּפוק 40 ,רזעילא ,ןָאסלרעּפ
 39 ,הנח ,סיקצירוק 24 ,יקסלַאװָארּפ
 44 ,איליצעצ ,ןַאטּפַאלק 24 ,22 ,,ש ,סופארפ

 93 ,קערַאמ ,ףּפָאנק 232 ,װַאלסעלָאב ,סורפ
 110 ,רעדנַאסקעלַא ,יקסנערעק 92 ,רעסערפ

 580 ,קישטשװַארק
 40-38 ,28 ,יקסװַָאלאמָארק 28 ,ןַאמלעגָאפ
 40-38 ,.פ ,ינסַארק 45 ,לעמיא ,רעגנַאפלגָאפ
 91 ,דוד ,רעמַאהטיורק 544 ,לָאּפ ,רָאפ

 41 ,רזעילא ,ןַאמרָאפ

 580 ,568563 ,לקצַאכ ,שטיװָאניבַאר 517 ,יא ,וָאקלַאיפ
 86 ,עשוהי ,זָאר 659 ,.ז ,ןייטשנייפ
 53 ,גרעבגזָאר 43 זיבצ ,ןייטשרעייפ

 19 ,לאומש ,קעהנזָאר 261 ,219 ,בקעי ,ןַאמכיפ
 -438 ,337*338 ,288 ,1737171 ,יבצ ,ןײטשנזָאר 28 ;ףסוי ,סומליפ
 444443 ,0 294 ,104:102 ,הדע ,ןַאמשיפ
 542 ,ןָאפ ,טַאר 91 ,קחצי ,רעדעפ
 90 ,הדוהי ,טָאר 430 ,םחנמ ,רעטסרעפ
 92 ,גרעבנטָאר יב 544 ,ָאקנַארפ
 280 ,,רד ,לשיפ ,ךיײרטשנטָאר 15 יז ,דיורפ
 512 ,ףלָאװ ,יקסווָאנַאמָאר 91 ,ןתנ ,רעלדירפ

 91 ,קחצי ,רעלמָאר
 28 ,.רגַא ,טרָאּפָאּפַאר 79 ,11 ,הדוהי ,יבִצ
 86 ,יול ,טרָאּפָאּפַאר 105 ,ןרהא ,ןילטייצ

 580 ,סחנּפ ,שישַאר 442 ,ללה ,ןילטייצ

 141 ,סחנּפ ,גרעבנטור 87 ,יקסװָאקטיצ
 28 ,ףיור

 29 ,י ,קושטשור 5 ,םייח ,יקסװָארינָאק

 526 ,484 ,418 ,315 ,לחר 580 ,יקסנוטאק

 129 ,לארשי ,וָאטיר 125 ,רעלָאק

 86 ,המלש ,ןייטשנכייר 45 ,יאמש ,רעקלָאק



 ךנַאב ןטשרוצ ןופ לטעצכוז

 232 ,װַאלסידַאלװ ,טנָאמייר

 333 ,284 ,לשנַא ,סייר

 44 ,לאונמע ,לעגניר

 91 ,םייח ,םולבלעגניר

 641 ,ן"במר

 99795 ,הדוהי ,ָאקנעשטינזער

 125 ,לרעב ,רוטעּפער

 45 ,,רד ,רעמַאש

 88 ,בקעי ,ָאריּפַאש

 12 ,4 ,יבצ ,ץַאש

 28 ,27 ,רבששי ,ןיקצַאש

 28 ,רָאש

 116 ,ףרַאש

 402 ,הידידי ,םהש

 28 ,ףסוי ,םָאװש

 580 ,.צ ,ץרַאװש

 549 ,דרַאבצרַאװש

 124'125 ,רעגייווש

 230 ,לרעב ,רעגייווש

 453 ,הרש ,רעבעווש

 71 ,.י ,ןאמכוש

 380 ,לרק ,תימלוש

 580 ,רעטסוש

 5227521 ,ללה ,ירוחש

= 

 94 ,68 ,66 ,30 ,29 ,סעדָא

 258 ,ַאדנַאגוא

 30 ,שטורוװַא

 486 ,361 ,311 ,243 ,וָאטסוגױא

 583 ,עילַארטסיױא

 6537652 ,ןרָאגנוא

 ,56 ,54 ,51 ,43 ,31 ,25 ,8 ,6 ,5 ,עניַארקוא

8 62, 63, 65, 95, 96, 99, 127, 193- 

5, 2257224 

 587 ,584 ,ןעטַא
 52 ,ענַאילעגיא
 360 ,340 ,321 ,303 ,שטיוװעצַאװיא

 84 ,.בול ,עציבזיא

 584 ,69 ,61 ,25 ,ץעילַאטיא

 15 ,עינַאבלַא

 531 ,םינולַא

 100 ,ןיטנַאטסנָאקטלַא
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 572 ,גרעבנייטש

 43 ,41 ,ךירנעה ,רענרעטש

 90 ,בוד ,גרעבנרעטש

 43 ,.רד ,ךוַארטש

 127 ,טרעבָאר ,רעקירטש

 572 ,רעזייל ,שטיװעקַאּפושטש

 91 ,הרוּפצ ,רעביש

 646 ,644 ,הנוי ,שטיוועלעשמיש

 108 ,םהרבא ,יקסנָאלש

 582 ,,ש ,םולש

 4443 ,לימע ,קַארָאמש

 6067603 ,,א ,ילאומש

 139 ,השמ ,ילאומש

 105 ,דוד ,שטיװָאגועמש

 78 ,יכדרמ ,יבהנש

 646 ,644 ,טרעבָאר ,רעדיינש

 44 ,ןַאילימסקַאמ ,דלעפנייש

 580 ,.א ,לטפעש

 1197116 ,ןרהא ,רעש

 299 ,.א ,רעטלַאיּפש

 5117510 ,508-507 ,32722 ,בייל ,ןַאמזיּפש

 15 ,רעלגנעּפש

 251 ,יול ,קינלָאקש

 293 ,,ז .ש ,יאגרש

 251 ,125 ,ףסוי ,קַאצנירּפש

 רעטרע

 360 ,ַאקילַא
 86 ,69 ,64 ,אירדנַאסקעלא

 19 ,69 ,53 ,עירדנַאסקעלַא

 59 ,17 ,3 ,עקירעמַא

 112 ,עילָאטַאנַא
 75 ,ףרָאדרעדנַא

 243 ,גָארטסָא
 652 ,457 ,59 ,עניטנעגרַא

 110 ,םירהנ םרַא

 111 ,110 ,עינעמרא

 ,99 ,63'65 ,29 ,28 ,17 ,15 ,14 ,לארשי ץרא
4, 134, 149, 152, 155, 161, 162, 
0, 172, 116, 118, 179, 182, 184, 

3, 254, 279, 338-333, 4987497, 583, 

7, 619, 637, 659 

 617 ,דודשא

 360 ,2312*313 ,236 ,52 ,ץנַאימשָא



 ןופ לטצצכוז 448

 19 ,לצזַאב

 405 ,עקרַאנָאב

 116 ,עבש ראב

 ,353 ,326 ,314 ,304 ,301 ,99 ,שטיװָאנַארַאב

0, 601 

 658 ,653652 ,252 ,195 ,עירַאגלוב

 ,165 ,94 ,81 ,30 ,28 ,21 ,25 ,קָאטסילַאיב

6, 198, 244, 280, 298, 3077306, 324, 
5, 361, 488:485, 535 

 433 ,ץװָאכיב

 646 ,128 ,114 ,86 ,טורייב

 52 ,קסלעיב

 405 ,(עיזעלש) קסלעיב
 158 ,ןַאשזדיבָאריב

 45 ,אפלא תיב

 82 ,הינתיב

 87 ,ןאש תיב

 561 ,ןמש ןב

 653652 ,עיגלצב

 ,193 ,71769 ,66 ,48 ,28 ,27 ;25 ,24 ,ןידנעב

4, 312, 326, 360, 380, 540, 544, 644 

 6963 ,עיבארעסעב

 100 ,98 ,83 ,20 ,וועשטידרעב

 515 ,276 ,132 ,ןילרעב
 91 ,רָארב

 457 ,ליזַארב

 413 ,ןישזעשזרב

 ,355 ,314 ,308 ,244 ,82780 ,523 ,52 ,קסירב

0, 363, 537 

 646 ,םי תב

 134:123 ,ץַאלַאג

 120 ,118 ,61 ,ילָאּפילַאג

 ,252 ,97"99 ,63 ,45 ,40 ,29 ,27 ,8 ,עיצילַאג

3, 287285, 312, 320, 322, 327, 405- 

6 4987497, 501, 515*514, 653, 658 

 28 ,ןיבמָאג

 102 ,הרומה תעבג

 158 ,תבג

 557 ,544 ,413 ,עינידג

 69 ,הרדג

 641 ,69 ,לילג

 13 ,ןוילעה לילג
 69 ,ןותחתה לילג

 69 ,לאומש ןג

 194 ,רעג

 644 ,קסישודָארג

 דנַאב ןטשרע

 ,245 ,243 ,198 ,194 ,81 ,51'53 ,30 ,וָאכָארג
2, 314, 326, 3617360, 365364, 406- 

1 4113, 416, 447, 491, 517, 543, 
1 663 

 ,51 ,49 ,18 ,39 ,30 ,27 ,25 ,14 ,ץנדָארג

3 1473, 124, 165, 196, 198, 205, 240, 
4, 308, 312, 361 

 25 ,עװעיארג

 602 ,584*587 ,דנַאלנכירג

 515 ,512 ,501 ,עװעשטַאמָאד

 360 ,עװָארבמָאד

 ,437 ,360 ,356 ,325 ,290 ,עציװָארבמָאד

 ,195 ,182:181 ,176 ,145 ,142 ,124 ,גיצנַאד
3, 488, 501, 544 

 206 ,120 ,69 ,היננד

 377 ,90 ,ענבוד

 313 ,קסניווד

 87 ,אדישזד

 ,498 ,495 ,252 ,195 ,61'62 ,19 ,דנַאלשטיײד
2, 599, 618, 6617652 

 122 ,קשמד

 652 ,עקירפַא םורד

 658 ,6523652 ,252 ,10 ,דנַאלָאה

 195 ,גרובמַאה
 94 ,לעמָאה
 354 ,296 ,שטיװעצנַאה
 326 ,שטשידָארָאה
 488 ,עקווענייה
 84 ,װָאשעיבורה
 632 ,הילצרה

 589 ,טַארַאװַאכ ידַאװ

 208"214 ,ןישזָאלָאװ

 361 ,314 ,312 ,ןימָאלָאװ

 ,196 ,165 ,99 ,98 ,96 ,18 ,63 ,53 ,ןילָאװ

0, 2900, 302:301, 3257324, 353*2352, 
6, 374, 413, 417, 514, 519*518, 533 

 75 ,ףרָאדסרעלַאװ

 486 ,2361 ,86'88 ,קסיװָאקלָאװ

 39 ,יקשיליסַאװ

 589 ,ַאגרַאװ

 ,79 ,65 ,62 ,52 ,49 ,45 ,33723 ,11 ,עשרַאװ
5 87, 96794, 99, 123, 127, 128, 195, 

5, 235, 236, 280, 2837282, 306, 333- 



 ןופ לטצצכוז

,523"522 .,490 ,478 ,452 ,413 ,356 ,4 
578 ,554 ,544 ,8 

 642 ,ןָאטגנישַאװ

 300 ,וװעזדיוו

 99 ,96 ,62 ,29 ,דנַאלסורסיײװ

 ,163 ,97796 ,56-53 ,52 ,38"40 ,31729 ,ענליװ

4, 196, 208'205, 212, 235, 236, 240, 

0, 298, 306, 324, 326, 352, 356-355, 

0, 424:423, 4847482, 488, 540, 543, 

5 518, 663 

 ,82 ,78 ,716 ,15 ,13 ,11 ,ןיװ

7 195, 196, 332 

 28 ,25 ,ןולעיוװ

 90 ,ץיוועינשיוו

 518 ,453 ,װָאקשיװ

 360 ,עװַאדָאלװ

 488 ,311 ,94 ,52 ,27 ,קעװַאלצָאלװ

 486 ,453 ,וָארגנעװ

 437 ,378-3714 ,360 ,326 ,עברעוו

 498 ,יקטורוו

,90 ,86 ,4 

 528 ,360 ,326 ,עיבמעלגאז

 25 ,עשטרעיוואז

 589 ,587 ,יקישטשצלַאז

 195 ,86-82 ,50 ,30 ,25 ,שטשָאמַאז

 100 ,98 ,װַאלסַאז

 543-542 ,ןישנָאבז

 312 ,אלָאװ אקסנודז

 14 ,וָאדרַארישז

 329 ,276 ,ןורבח

 197 ,138 ,69 ,הרדח

 556 ,69 ,הדלוח

 ,138 ,129 ,128 ,125 ,87 ,86 ,82 ,29 ,הפיח

0, 141, 179, 454, 458, 577, 590, 

3, 6177616, 628, 632 

 84 ,49 ,קסלעבול װָאשַאמָאט

 43 ,7 ,דָארגעשַאמָאט

 437 ,קיטָאט

 646-645 ,77 ,ווָאנרַאט

 561 ,206 ,היובט

 433 ,ןישטוט

 113 ,66 ,ייקרעט

 ,86 ,18 ,12 ,10 ,64 ,61 ,13 ,12 ,טסעירט
7, 128, 215, 328 

 405 ,װָאקילזישט

 449 דנאב ןטשרע

 537 ,וועשזישט

 361 ,װָאנַאכעשט

 ,495 ,252 ,84 ,19 ,77 ,62 ,61 ,10 ,עיכעשט

3 586, 646, 653"652 

 491 ,409 ,װעינָאטסנעשט

 -402 ,2326 ,319 ,314 ,29 ,25 ,װָאכָאטסנעשט

5 413, 416, 441, 555, 578 

 167 ,92 ,91 ,ץיװַאנרעשט

 114 ,61 ,אטלַאי

 395 ,69 ,61 .,ןַאּפַאי

 138 ,לאינבי

 660 ,472 ,רוגי

 610 ,69 ,הדוהי

 653652 ,עיװַאלסָאגוי

 537 ,530-528 ,427*428 ,וָאפעזוי
 69 ,המי

 98 ,דַארגטעװַאסילעי

 ,82 ,70 ,6964 ,61 ,58 ,48 ,29 ,13 ,12 ,וסי

4, 122, 1292127, 179, 

 ,138 ,128:127 ,123 ,99 ,67 ,12 ,םילשורי

0, 179, 204, 331, 577 

 25 ,17 ,4 ,ָאקרַאכ

 395 ,עניכ

 42 ,עצוװָאבילכ

 360 ,קינלעימכ

 120 ,69 ,39 ,תרנכ

 312 ,84 ,םלעכ

 4 ,ןָאסרעכ

 556 ,שרוחה רפכ

 194 ,"ףסוי רפכ;

 ,314 ,311 ,300 ,280 ,28 ,27 ,25 ,שזדָאל

6, 3600, 389, 411, 413, 421, 488, 
6, 536, 544, 556, 578 

 453 ,361 ,52 ,230 ,עשזמָאל

 ,110 ,99 ,93 ,83 ,66:63 ,29 ,11 ָאוגָאל
4, 1287126 

 25 ,שטיבול

 312 ,84 ,20 ,ןילבול

 82 ,דול

 548 ,356 ,354 ,303 ,296 ,עװָאקיװדול
 303 ,ץעינינול

 332 ,ןרעצול

 595-594 ,540 ,360 ,326 ,317 ,314 ,20 ,קצול
 303 ,298-297 ,ןישול
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 361 ,356355 ,352 ,301 ,39 ,עדיל

 303 ,עשטבויל

 ,432 ,252 ,249 ,127 ,6362 ,29 ,9 ,8 ,ץטיל

8, 553-551, 653'652, 658 

 543 ,ליל

 87 ,ץעװָאקסיל

 450 ,ןוָאנידלָאּפָאעל

 658 ,652"653 ,544 ,498 ,252 ,62 ,9 ,דנַאלטצל

 96 ,92 ,90 ,78 ,74 ,68 ,45:41 ,גרעבמעל

9, 280, 376, 540, 645 

 313 ,װָאיעשזדָאמ

 360 ,וָאיעשטַאמ

 300 ,עטירָאלַאמ

 278 ,לָאערטנָאמ
 111 ,6 ,4 ,עװקסָאמ

 120 ,118 ,69 ,לדגמ

 ,2477246 ,61 ,45:40 ,27 ,8 ,ץיצילַאג חרזמ

2, 287, 322-320, 4067405, 459, 499, 

4, 653-652 

 94 ,83 ,74 ,29 ,קסנימ

 537 ,קצעיװָאזַאמ קסנימ

 23 ,שימ

 244 ,עװַאלמ

 69 ,הימחלמ

 543 ,הראנמ

 194 ,וועשינמ

 115 ,62 ,"השדח הליסמ,

 923 ,ױרטסָא שירהעמ

 353 ,303 ,שטיװָאקלעמ

 578 ,25 ,שטירזעמ

 88 ,היבחרמ

 7 ,"הגלווה רמשמ,

 561 ,קמעה רמשמ

 425'426 ,װַאטס יװָאנ

 523-521 ,קסלעשַאנ

 461 ,169 ,בגנ

 319 ,216 ,ללהנ

 17 ,קרָאיײוינ

 361 ,340 ,ןַאמעינ

 77 ,גרובסלקינ

 336 ,גרעבנרינ

 478 ,הנויצ סנ

 206 ,תרצנ

 637 ,הינתנ

 590 ,587 ,585 ,יקינָאלַאס

 דנַאב ןטייווצ ןופ לטצעצכוז

 595 ,ָאמער ןאס

 312 ,85 ,84 ,28 ,25 ,ץיװָאנסָאס

 486 ,196 ,94 ,30 ,עקלָאקָאס

 7 ,וָאטַארַאס

 ,88 ,87 ,דנַאפַארַאס

3, 646 

 301 ,202 ,196 ,53 ,ינרַאס

 74-13 ,48 ,30 ,25 ,קלאוווס

 488 ,361 ,355 ,שטָאלסיװס

 360 ,313 ,ןַאיצנעװס

 428-427 ,360 ,װָאינדעכוס

 433 ,וָאיעלוס

 353 ,עצּפלָאטס

 92 ,91 ,42 ,װָאװַאלסינַאטס

 69 ,61 ,ריביס

 42 ,ַאקבוינגיס

 115 ,לָאּפָארעּפמיס

 90 ,עקװַאיניס

 652 ,585 ,583 ,63 ,62 ,עיריס

 92 ,90 ,אנשעל אקדָאבָאלס

 100 ,עטיװַאלס

 38372380 ,355 ,306 ,298 ,םינָאלס

 236 ,ןָאגרַאמס

 92 ,ןיטַאינס

 514 ,486 ,197 ,23 ,22 ,שטיטַאימעס
 488 ,ץיווענרעקס

,623/ ,028 1017 ,1 

 384 ,110 ,ןדריה רבע

 639-638 ,122 ,69 ,64 ,62 ,61 ,12 ,ןטּפיגע

 642 .ןאיווע

 ,420 ,237 ,176 ,161 ,119 ,90 ,דורח ןיע

8, 4198, 511, 662 

 556 ,תוניע

 594 ,140 ,וכע

 ,לאערזי קמע
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 ,630-629 ,623'625 ,620618 ,544 ,דנַאלגנע
0, 6487647 

 653:652 ,דנַאלטסע

 ,195 ,82 ,76 ,15 ,68 ,62 ,61 ,10 ,ךיירטסע

2, 4958, 544, 653'652 

 140 ,87 ,הלופצ

 638 ,141 ,תילתע

,461 ,384 ,330 ,169 ,0 

 374 ,עילָאדָאּפ

 ,151 ,147 ,145 ,98 ,96 ,53 ,5 ,עיסעלָאּפ

3, 240-236, 290, 3027297, 324, 

6, 340, 366, 369, 529-528 
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 128 ,64 ,ךיאַאס טרָאּפ

 583 ,זירַאּפ

 ,152 ,145:143 ,53:51 ,3822 ,10 ,8 ,ןליוּפ

8, 162, 172:171, 175, 186, 200-191, 

0, 252, 287, 290, 296, 312*311, 317- 

8, 365-2360, 4057402, 407, 555-550, 

5, 653652, 658"657 

 361 ,קסוטלוּפ

 פּוריה,  69

 557 ,ענשטעסַאיּפ

 ,238 ,151'158 ,147 ,96 ,94 ,83 ,26 ,קסניּפ

4, 2300, 355, 360, 488 

 194 ,קסנַאלּפ

 112 ,18 ,9 ,8 ,6 ,4 ,דַארגָארטעּפ

 25 ,װָאקרטעּפ

 583 ,עיסרעּפ

 644 ,332 ,72 ,גַארּפ

 50 ,עגַארּפ

 536 ,הנח סדרּפ

 90 ,72 ,11 ,גרובסערּפ

 596 ,537 ,336 ,קיטישּפ

 68 ,לסימעשּפ

 640 ,478 ,177 ,173 ,141 ,138 ,הוקת חתפ

 578 ,540 ,ץינעלַאפ

 653-652 ,17 ,ןטַאטש עטקינייאראפ

 427 ,עשטלעפ

 658 ,6537652 ,584 ,544 ,ךיירקנארפ

 634'635 ,ןרעּפיצ
 82 ,חמצ
 320 ,תפצ

 360 ,311 ,94 ,ןירבָאק

 313 ,ענװָאק

 545,543 ,488 ,360 ,79 ,53 ,52 ,לצװָאק

 595 ,110 ,62 ,11 ,זַאקװַאק

 94 ןַאזַאק
 360 ,313 ,85 ,72 ,ץיװָאטַאק

 639 ,ָאריאַאק

 195 ;28 ,25 ,ָאלָאק

 93-90 ,ײמָאלָאק

 420 ,ץינרָאפילַאק

 5718 ,שילאק

 122 ,ַארַאטנַאק

 י113 ,68762 ,60'61 ,13:11 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק
5, 125, 128, 195, 595, 628, 646 

 251 דנאבכ ןטשרצלצ

 ,628 ,623 ,590 ,328 ,215 ,91 ,ץנַאטסנָאק

0, 645 

 69 ,היניטסאק

 332 ,30 ,דַאבסלרַאק

 79 ,ץערָאק
 652 ,אבוק

 27 ,25 ,ענטוק

 405 ,עציוועשוק

 92 ,91 ,וועטיק

 613 ,הירסיק

 100 ,30 ,6 ,וועיק

 125 ,63 ,וועינישיק

 ,198:196 ,194 ,152 ,145 ,89 ,32 ,װָאסָאלק
2, 221, 243, 245, 290, 304-201, 
8, 315, 317, 326, 340, 347-2345, 
0, 353, 360, 366-365, 314, 377, 435 

9, 154, 514, 529, 533, 594, 661"660 
 111 ,62 ,ליזַאנײלק

 360 ,ןאוועלק

 ,2893388 ,260 ,355'357 ,326 ,211 ,ץלצק
2, 578 

 595 ,שטרעק

 195 ,84 ,50 ,עקָארק

 427 ,ןישָארק

 578 ,וָאלירק

 158 ,115 ,112 ,63 ,60 ,םירק
 77 ,עצינירק

 29 ,30 ,יקנירק

 314"277 ,360 ,319-2318 ,88*90 ,ץינעמערק

 28 ,27 ,;25 ,םָאדַאר
 646 ,סָאדָאר
 518 ,260 ,2313 ,וָאליװישזדַאר

 498 ,סגעדָאר
 ,313 ,201 ,290 ,101796 ,79 ,78 ,30 ,ענװָאר

2, 384-382, 488, 555 
 462 ,4 ,ינמָאר
 89 ,ענטיקָאר
 141 ,ןויצל ןושאר

 360 ,אצישזור
 -195 ,171:166 ,133 ,69 ,6358 ,8 ,עינעמור

,653652 ,584 ,32/ ,252 250 6 
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 ,65761 ,59 ,58 ,1917 ,12:10 ,8723 ,דנַאלסור

,268 ,256:255 ,252 ,110 ,10095 ,9 
1, 498, 506, 544 

 173 ,141 ,69 ,תובוחר
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 31 ,9 ,ץעגיר

 48 ,25 ,ןיפיר

 497 ,דוד תמר

 561 ,529 ,491 ,שבוכה תמר

 296 ,ןנחוי תמר

 69 ,ןורמוש

 ,245 ,204"206 ,1987197 ,194 ,144 ,"הירחש;

0, 204-303, 3127311, 326, 340, 349, 
1, 360, 365, 423, 437 

 2087206 ,39 ,ןישטושטש

 406-405 ,97*98 ,עיזעלש

 454 ,361 ,25'28 ,ץעלדעש

 דנַאב ןטשרע ןופ לטעצכוז

 615 ,610 ,544 ,ץינַאּפש

 561 ,םייפש

 330 ,288 ,141 ,ןורש

 ,162 ,1417140 ,1237 ,82'83 ,67 ,ביבָא לת
8, 275, 331, 412, 454, 458, 584, 590, 

2, 643, 647-646 

 ,125 ,120/115 ,114 ,79778 ,62 ,13 ,יח לת
6, 230, 233, 217, 326, 543 

 ,306 ,198 ,194 ,144 ,(ץוביק-הרשכה) יח לת

1, 317, 340, 355-354, 361'360, 
5, 437, 489-485 

 468 ,420 ,165 ,ףסוי לת



 דנַאב ןטייווצ ןופ ?טעצכזז

 ןשטנעמ .א

 149 ,עדניה ,לעבַא

 274 ,ףסוי ,ןיטשרעבָא

 535 ,ריאמ ,שטיװָאמָארבא

 391 ,אנעריא ,שטיװָאמַאדא

 470 ,סמַאדַא

 540 ,עדלעז ,רעלדַא

 60 ,םדא

 395 ,ןרהא ,שטיװָאנָארהא

 453 ,להשמ ,ךוברעווַא

 95 ,94 ,רעב ,ךַאברעיױא

 128 ,לחר ,ךַאברעיוא

 159 ,155 ,ץנַאה ,דלַאװסרעיױא

 539 ,שטיװַָאנַאברוא

 219 ,טנומגיז ,ַאלגיא

 לצאנגיא שטיװָאנָאסמַאס : עז ,יצַאנגיא

 437 ,ןָאסלעדיא

 473 ,35 ,שטיװעלעַארזיא

 281 ,274 ,232 ,231 ,םהרבא ,רעגייא

 46 ,דוד ,גרעבנזייא

 138 ,דוד ,טַאטשנזייא

 190 ,156 ,116 ,ַאשירַאמ ,טַאטשנזייא

 564 ,122 ,ןרהא ,ןרָאהניײא

 490 ,לכימ ,שטיװָאקציא
 ,441 ,438 ,391 ,210 ,205 ,3 ,עשָאט ,ןַאמטלא
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 106 ,ןַאמטלַא

 442 ,רָאטקיװ ,רעטלַא

 175 ,ןתנ ,ןַאמרעטלַא

 274 ,המלש ,ןַאמרעטלַא

 506 ,רעלושטלַא

 144 ,השמ ,יקצילָא

 510 ,קערוי ,ןיגעלָא

 511 ,םהרבא ,טרעּפלָא

 557 ,ןרהא ,שטיװָארעּפלַא

 . 532 ,לרעב ,שטיװָארעּפלַא

 149 ,עבָאד ,ןרעּפלא

 568 ,קישטלעיגנַא

 498 ,ןַאמרעדנַא

 334 ,312 ,װַאלסידַאלװ ,סרעדנַא

 540 ,יקסלָאּפָאטנַא

1253 

 קחצי ,ןַאמרעקוצ : עז ,קעטנַא

 ,160 ,159 ,75 ,58 ,57 ,3 ,יכדרמ ,שטיוועלינא

0, 2184, 231, 233, 238"237, 242- 

3 2558, 266, 278, 442, 446:445, 455 

 330 ,דרַאװדע ,יקסװַארָאמ ַאקבוסָא

 לאומש ,ןוייאפור : עז ,דלַאװסַא

 119 ,רעצעזרעטסַא

 252 ,םהרבא ,אגעשזרטסָא
 563 ,ןָאזרתסא

 113 ,ףסוי ,ושָאטַאּפָא

 540 ,םױבלּפַא

 489 ,ןַאילוי ,לעּפָא

 149 ,143 ,בייל ,ןיקסעּפָא

 568 ,ךורב ,ןרָאהנעסקָא

 455 ,עקדירפ ,רעלדנעהנעסקַא

 98795 ,71 ,יכדרמ ,ךַאברָא

 199 ,יצירָאמ ,ךעשזרָא

 ,226'227 ,218 ,217 ,215 ,הירכז ,ןײטשטרַא

2574, 266, 285 294 

 322 ,קצרַאמ ,יקסנישטרַא

 138 ,םירמ ,אקסעלרָא

 330 ,יקסװעשיצרַא

 567 ,חנ ,סעשרָא

 565 ,םחנמ ,שַא

 136 ,113 ,םולש ,שֵא

 95 ,ימע תב ,יזנכשַא

 569 ,הבכלמ ,ינַאימשָא

 541'542 ,לדוי ,יקסװָארעשָא

 546 ,ראבאב

 502 ,ךַאטס ,ייבאב

 460"485 ,6 ,.רד ,הירא ,רעגנימוָאב

 ,469-465 ,483 ,461 ,460 ,קעשעה ,רעגנימוָאב
2, 485 

 581 ,אשזור ,רעגנימואב

 461 ,ןועמש ,רעגנימואב

 ,2117210 ,157 ,39 ,24 ,היבוט ,יקסװָאקישזָאב

4, 313, 331 

 213 ,המלש ,יקסנישטַאב

 509 ,קישטלע ,יקסרַאיָאב



 ןופ לטצצכוז 254

 97 ,הבהז ,רעיאב

 453 ,יכדרמ ,שזרַאכַאב

 122 ,.רד ,ריאמ ,ןאבאלאב

 492 ,487 ,480 ,עקנעה ,םַאזלאב

 52 ,סמעשוד רוטרַא ,רופלַאב

 320 ,ןַאירַאמ ,אבמָאב

 144 ,סמָאב

 581 ,איצילעפ ,טַאנַאב

 103 ,הנח ,ןַאיצָאב

 536 ,םירפא ,קושטלאקַאב

 רַאב ,יקסוָארַאמָאק : עז ,רָאב

 88 ,װעײדרַאב

 343 ,לסּפעש ,קיװָארָאב

 464 ,יקסװָארָאב

 ףלָאדַא ,ןַאמרעב : עז ,םַאדַא ,יקסװָארָאב

 114 ,84 ,38 ,רעב ,וװָאכָארָאב

 274 ,הרובד ,ןָארַאב

 392 ,391 ,339 ,3237 ,עילע ,סקאראב

 378 ,367 ,345 ,342 ,328 ,266 ,םירפא ,שַאראב

 594 ,500 ,151*153 ,112 ,לכימ ,שטיװרָאב

 322 ,װַאלסידַאלװ ,יקסװעשָאטרַאב

 262 ,ָאקשטצטראב

 330 ,טרעברָאנ ,יקצילרַאב

 61 ,.רד ,ןיײטשנרָאב

 122 ,.ד ,י ,ןיײטשנרָאב

 433 ,ַאשעצ ,אקסװָאקרָאב

 95 ,השמ ,םיוב

 567 ,םהרבא ,ןטרַאגמיוב

 122 ,.י .ח ,ןינוב

 122 ,.ש ,ןינוב

 559 ,ַאיליא ,ץיװַאקנוב

 144:143 ,הילדג ,לעשוב

 ,1236 ,122 ,103 ,99 ,38 ,ןמחנ םייח ,קילַאיב

0 142, 175 

 4717-476 ,ץנינַאי ,ייגיב

 109 ,ץזיב

 509 ,ףסוי ,יקסנעטיב

 540-529 ,.ג ,ליב

 202 ,קעינעה ,רעװַאליב

 480 ,עקניב ,קָאטשניב

 371 ,עקסַאח ,אקצילעיב

 584 ,יקסלעיב

 312 ,יקצעלעיב

 322 ,ךלָאטיװ ,יקסװָאקנעיב

 4127410 ,394 ,איסַא ,קיב

 478 ,קעטעימ ,רעגריב

 366-363 ,362 ,הרוּפצ ,ןַאמריב

 דנַאב ןטייווצ

 502 ,עקשרעה ,םיובנריב

 192 ,לעקריב

 302 ,ןייטשואלב

 455 ,ןָאעל ,טַאלב

 132 ,98 ,97 ,95 ,91 ,71 ,בייל עּפיל ,ךָאלב

 449 ,ןמלק ,שזרַאכַאלב

 218 ,257 ,קצרוי ,סענַאלב

 71 ,קערַאמ ,קנאלב

 540 ,יקצַאלב

 257 ,226 ,קחצי ,ןייטשיולב

 345 ,335-220 ,93 ,ןמחנ ,לַאטנעמולב

 106 ,ענַאיד ,דלעפנעמולב

 451 ,ירַאה ,טכורפנעמולב

 546:544 ,םייח ,יילב

 443 ,203 ,סייוויילב

 466-462 ,285 ,281 ,לווייפ ,ירוד ןב

 279 ,86 ,45 ,44 ,לינַארפ ,סוטאעב

 589 ,גרעב

 455 ,ַאלַאס ,ןַאמגרעב

 15 ,רעגרעב

 ,313 ,277*218 ,257 ,212 ,שריה ,יקסנילרעב

234 

 ,166 ,138 ,117 ,115 ,113 ,ףלָאדַא ,ןאמרעב
2, 306, 3287312 

 314 ,213 ,128 ,126 ,115 ,105 ,היתב ,ןַאמרעב
 29 ,ןייטשנרעב

 449 ,446 ,עקנַאח ,ןייטשנרעב

 548 ,ַאינַאי ,ןייטשנרעב
 402 ,129 ,ןָאעל ,ןייטשנרעב

 145'147 ,143 ,142 ,ערימ ,ןייטשנרעב

 119 ,.מ ,ןָאסרעב

 542 ,והילא ,שטיװָאקרעב

 510 ,לאלצב

 47 ,1 ,.ק ,יקזדָארב

 109 ,השמ ,ןָאזרעדָארב

 345 ,.רד ,רעװַארב

 527 ,בייל ,ןַאמרעװארב

 402 ,השמ ,עזוארב

 457 ,ןוַארב

 115 ,הנח ,זָארב

 465 ,ןַאמָאר ,גרעבמַארב

 297 ,262 ,טדנַארב

 426 ,ןרהא ,סעדנַארב

 ,444443 ,440-4239 ,240 ,60 ,יבצ ,סעדנַארב
249 

 1327121 ,68 ,לאכימ ,רעטעטשדנַארב

 131 ,דוד יכדומ ,רעטעטשדנַארב
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 402 ,המלש ,טנַארב

 348 ,יקצינָארב

 546 ,חנ ,ןײטשנָארב

 340 ,75 ,5957 ,14 ,3 ,לאומש ,וװַאלסַארב

 149 ,.א ,ָאנדורב

 351 ,3238 ,עדיורב

 2517 ,2327226 ,90 ,86 ,35 ,לרעב ,עדיורב

 149 ,לאירתכ ,עדיורב

 128 ,.ש ,עדיורב

 95 ,רזעילא ,ןיורב

 110 ,קחצי ,רעניורב

 397 ,םייח ,גרעבמורב

 288 ,257 ,ןרהא ,ןיקסורב

 551 ,ןַאמירב

 558 ,ןועמש ,רעקסירב

 348 ,,רד ,סקירב

 438 ,38 ,םייה ףסוי ,רענערב

 436:431 ,111 ,5 ,.ל ,רענערב

 480 ,עקנימ ,רענערב

 521 ,רועילא ,ןילסערב

 590 ,ךירדייה ,קישטלואג

 313*314 ,ןועמש ,ןַאמטעטָאג

 453 ,רעטלַא ,םולבדלָאג

 532 ,גרעבדלָאג

 486 ,רעדנַאסקעלַא ,גרעבדלָאג

 540 ,םייח ,גרעבדלָאג

 567 ,לקנַאי ,גרעבדלָאג

 539 ,ןידלָאג

 506 ,לחר ,ןַאמדלָאג

 590 ,עדלָאג

 46 ,15 ,קעדע ,רענװעלָאג

 536 ,ץדלָאג ,אקצעלַאג

 568 ,היחתּפ ,ברַאפדלַאג

 104 ,רעקאּפדלַאג

 537 ,ןרהא ,ןײטשדלַאג

 401 ,ךורב ,ןײטשדלָאג

 443 ,קחצי ,ןײטשדלָאג

 95 ,קחצי ,ןײטשדלָאג

 453 ,קעביל ,ןײטשדלָאג

 566 ,השמ ,ןיײטשדלָאג

 588 ,יקסרעמָאג

 402 ,םהרבא ,קיגװָאטנַאג

 509 ,יכדרמ ,יקסװָארַאשטנַאג

 79 ,ךייװצנַאג

 402 ,ךורב ,ןָאדרַאג

 4037402 ,עקשרעה ,ןָאדרָאג

 403-402 ,עקבייל ,ןָאזרַאג

 402 ,קודצ ,ןָאדרָאג

 565 ,ךענעה ,ץנַאוקנעטרַאג

 456 ,יקצערָאג

 314-313 ,132 ,97 ,82 ,לאינד ,קישזוג

 432 ,הרש ,דלָאגטוג

 451 ,קעלא ,ןַאמטוג

 י274 ,257-256 ,2327231 ,215 ,ךונח ,ןַאמטוג
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 108 ,רעב ריאמ ,ןַאמטוג

 548 ,לרעב ,קינטוג

 548 ,לטָאמ ,קינטוג

 548 ,ץרּפ ,קינטוג

 285 ,בקעי ,ןאמרעטוג

 137 ,114 ,91 ,41 ,והילא ,יקסוװָאקטוג

 567 ,לטיג ,ארוג

 395 ,אוואס ,ןאירוג

 186 ,הנשוש ,אדנעשזג

 428 ,והימרי ,רעלטיג

 593 ,138 ,128 ,97 ,82 ,קחצי ,ןַאמרעטיג

 252 ,138 ,המלש ,טרעבליג

 143-129 ,יקסניליג

 341 ,264 ,לדוי ,קינצָאבָאלג
 399-398 ,394-23923 ,391 ,ףסוי ,ןאמזאלג

 539 ,השמ ,רעזַאלג

 116 ,ןײטשדַאלג

 290*292 ,בקצעי ,ןײטשטַאלג

 ,429 ,425"426 ,210 ,90 ,35 ,21 ,הקבר ,ץנַאלג

0, 436 

 465 ,ץירפ ,ןַאמרעבולג

 538 ,השמ ,ילג

 455 ,רשא ,ןייטשנצילג

 ,149-148 ,שריה ,קילג

 210 ,הדוהי ,ןַאמקילג

 481 ,קעטול ,ןייטשקילג

 544 ,ףסוי ,ןאמלענג

 481 ,יכדרמ ,קיטריבעג

 161 ,ףעזוי ,סלעבעג

 589 ,רצגניגטעג

 590 ,רעגניצטעג

 460-455 ,450 ,עניא ,זרַאבלעג

 193 ,השמ ,םולבלעג

 411 ,397 ,לבייט ,םולבלעג
 90 ,68 ,35 ,232 ,הנח ,טרַאבלעג

 ,269 ,2577254 ,247 ,70 ,68 ,וועילא ,רעלעג

2, 275, 441, 447-445, 433, 456, 505 

 531 ,לקנַאי ,רעלעג



 ןופ לטעצכוז 256

 394 ,144:143 ,בקעי ,סנעג

 446 ,445 ,210 ,35 ,ךורב ,קעטפעג
 346 ,ןַאמרעה ,גנירעג

 509'514 ,.ש ,גנילרעג

 580 ,ןַאמָאר ,לעטסרעג
 448 ,קעבאב ,טרַאבָארג

 326 ,322 ,ןַאילוי ,ינלעבַארג

 257 ,167:166 ,יכדרמ ,סַאװָארג

 443 ,רזעילא ,יקציװַארג
 ,173 ,115 ,106 ,42 ,(ןַאפעטס) םולש ,קעיַארג

246"5, 250, 268, 212, 313, 442 
 212 ,עינַאמ ,קעיארג

 24 ,הרש ,ןײטשטַאנַארג

 501 ,ָאקנעטָארג

 552 ,סָארג

 412 ,394 ,סקַאמ ,סָארג

 15 ,הימחנ ,סָארג

 ,348 ,342 ,339 ,3237 ,167 ,צקייח ,ןַאמסָארג

09 186, 391, 397, 423-422 

 80 ,לאפר ,ןַאמבורג
 257 ,לוװולעװ ,יקסװָאניױרג

 344 ,יקסװָאנורג

 371 ,ַאלֲא ,קישטרָאגירג

 590 ,ַאשירג

 590 ,טושיירג

 500 ,152 ,אנעלעה ,ןירג

 500 ,152 ,לאימחרי ,ןירג

 567 ,םייח ,םיובנירג

 548 ,ַאינַאי ,גרעבנירג

 565 ,השנמ ,גרעבנירג

 102 ,,ל ,דלעפנירג

 257 ,קערוי ,ןַאּפשנירג

 593 ,590 ,ליכ ,ןַאּפשנירג

 109 ,קירג

 208 ,הילדג ,ינושרג

 190 ,ןיקבָאד

 327 ,אנַא ,יקסלָאװָארבָאד

 321 ,װַאלסינַאטס ,יקסלָאװָארבָאד
 97 ,95 ,12:11 ,לאקזחי ,אקנַאלקשָארבָאד
 592 ,,רד ,ןירבָאד

 252 ,שטיװָאדיװַאד

 377 ,עקלימ ,רעגטַאד
 337 ,ןועמש ,רענטַאד

 208 ,90 ,35 ,לואש ,ענכָאבוד

 2 ,ןועמש ,ווָאנבוד

 149 ,112 ,קיציא ,יקסװעשַאדוד

 ךנֲאב ןטייווצ

 391 ,עיזדַאי ,ץעידוד

 514 ,עקשטיא ,יקצערָאװד

 514509 ,רעטלַא ,יקצערָאװד

 ,392 ,388-387 ,140 ,.רד ,קערַאמ ,יקצעשזרָאװד

6, 409*401 

 149 ,ףלָאװ ,ןיקשַאמוד

 591-589 ,ףסוי ,ץעינוד

 455*457 ,447*448 ,יבצ ,יקסנוד

 534-533 ,רעקוד

 320 ,װַאלטינַאטס ,אוביד

 370 ,סוביד

 455 ,קעינעה ,דנַאמַאיד

 446 ,לארשי ,טנַאמַאיד

 586 ,ַאלָא ,דלַאװטכיד

 144:142 ,לארשי ,ןַאמטנעמיד

 431 ,טרַאהנעגעד

 327 ,דערפלַא ,יקסװָאקישזדָארד

 307 ,שטַאּפַארד

 471 ,לאוי ,טַאלביײרד

 285 ,םהרבא ,רעיירד

 561 ,לאומש ,ןַאמכילערד
 484-479 ,415 ,467 ,461 ,60 ,ַאטסוג ,רעגנערד

 4817480 ,עשעצ ,רעגנערד

 ,419 ,467 ,461 ,210 ,60 ,ןועמש ,רעגנערד

2842 

 322 ,עגילוַאּפ ,ןַאמזואה

 278 ,214 ,ףלָאדַא ,גרעבכָאה

 257 ,דוד ,גרעבכָאה

 327 ,םירמ ,גרעבכָאה

 301 ,השמ ,טַאטשרעבלַאה

 478:415 ,467 ,465 ,463 ,קינעב ,ךײרבלַאה

 515 ,.ט ,יװלָאה

 56 ,קילאה

 259 ,ןַאמלָאה

 591 ,השמ ,רעדנעלָאה

 116 ,גיוודול ,ןַאמצלָאה

 11 ,הוח ,ןַאמסלעדנַאה

 262 ,עקטנאה

 592 ,לארשי ,ןַאמפָאה

 273 ,םהרבא ,ץיװָארָאה

 493 ,עדליה ,ץיװָארָאה

 494 ,סוקרַאמ ,ץיװָארָאה

 494 ,םלושמ ,ץיװָארָאה

 464 ,ףרָאדנרַאה

 151 ,114 ,ןועמש ,דנַאברעבוה

 159 ,סודרוה



 ןופ לטצצכוז

 372 ,ַארַאברַאב ,ַאװַאשזיה

 ,165 ,112 ,107 ,65 ,38 ,7 ,ףלָאדַא ,רעלטיה

0, 3411, 355, 361 

 109 ,ןעדייה

 298 ,ןַאמיײה

 210*211 ,1947193 ,םירמ ,ףרָאדסנייה

 358 ,160 ,ךירנייה ,רעלמיה

 183 ,גרובגעדניה

 49 ,ןָארַאב ,שריה

 166 ,י ,טיוהשריה

 561 ,ףסוי ,ןרָאהנעשריה

 567 ,לבייל ,טכעה

 589 ,טרעברעה ,םלעה

 271 ,תימלוש ,רעלעה

 211 ,58 ,ןועמש ,רעלעה

 77 ,56 ,לאימחרי ,טָאגפלעה
 587 ,ןָאעל ,רעלדנעה

 391 ,קעינעה

 262 ,עלפעה

 132 ,ןַאמרעה

 300 ,295 ,סערעה

 465 ,ךוד ,ץרעה

 460 ,עקרָאד ,גרעבצרעה

 593 ,103 ,99 ,רָאדָאעט ,לצרעה

 175 ,66 ,39 ,38 ,(שטיוװעלינַאד) עלעשרעה

 153 ,אקנאי ,סעלעשעה

 89 ,קיזייא ,רעלגָאװ

 484483 ,461 ,ללה ,יקסװַאלסישזדָאװ

 518*519 ,ןרהא ,סעקשזלַאװ

 132 ,טרעּפואוו

 327 ,װַאלסידַאלװ ,קישטיואוו

 269 ,2577256 ,226 ,ןימינב ,דלַאװ

 536*538 ,בקעי ,יקסלעװָאלָאװ

 318-317 ,קירנעה ,יקסנילָאװ

 109 ,.מ ,ןַאמלָאװ

 589 ,ףלָאװ
 544 ,ףסוי ,ףלָאװ

 111 ,109 ,.א ,ינסַאי-ףלָאװ

 511 ,ץינַאװ
 582 ,קירנעה ,ףױלרעסַאװ

 511 ,השמ ,שטיװָאפלָאװ

 586 ,ףלָאדַא ,גנַאגפלָאװ

 344 ,שטיװָאקלָאװ

 219 ,ַאנַא ,אקסלָאכנַאװ

 322 ,ַאנינַאי ,שטיװָאסַאװ

 84 ,װעיליסָאװ

 457 דנַאב ןטייווצ

 138:127 ,114 ,.ה ,רעסַאװ

 61 ,סזונּפ ,ןַאמרעסַאװ

 קירנעה ,יקסנילָאװ ; עז ,װַאלצַאװ

 11 ,הוח ,גרוברַאװ

 500 ,313 ,םהרבא ,ןַאמרַאװ

 252 ,יקסװַאשרַאװ

 122 ,ריקי ,יקסװַאשרַאװ

 479"480 ,474 ,עיסעּפ ,יקסװַאשרַאװ

 506*507 ,םייח ,יקסװָאדיװ

 5239 ,יקצאדיוו

 371 ,םהרבא .,ןַאמרעדיװ

 392 ,סָאטיװ

 399 ,391*393 ,קחצי ,גרעבגטיוו

 592 ,םהרבא ,ןָאזלעטיװ

 134 ,גרעבנייוו

 590 ,ַאמלעז ,גרעבנייוו

 71 ,רתסא ,ןטרַאגנייװ

 138 ,.װ ,ביורטנייוו

 562 ,קילעז ,ביורטנייוו

 103 ,יבצ ,סייוו

 547 ,היתב ,ןַאמסייוו

 104 ,השמ ,ןַאמסייװ

 474 ,ןתנ ,ןַאמסייװ

 590 ידַאקרַא ,ריּפַאּפסײװ

 508 ,לאינד ,ףּפָאקסײװ

 334 ,םייח ,ןאמצייוו

 563 ,יקסװָאמַאליװ

 91 ,39 ,אפעטס ,אקסנישטליוו

 ,265'266 ,255 ,210 ,205 ,3 ,הירא ,רעגליוו

3, 397 

 563 ,החמש ,קליוו

 512 ,510 ,רעזייל ,יקסרַאגיװ

 272 ,269 ,257 ,המלש ,ןָארגָאניװ

 432 ,קחצי ,ןַאמדניװ

 138 ,114 ,.ש ,רעטניװ

 484 ,עקשטילעיוו

 519-516 ,לקגַאי ,קיגרעיװ

 128 ,.ב ,יקסװָאריװ

 502 ,וָאסַאלװ

 109 ,רעבעוו

 85 ,יקסװַאקילעװ

 396 ,הרש ,יקסוװָארגנעװ

 453 ,שַאילע ,עלָאסעװ

 468 ,463 ,קינעב ,רעלסקעו

 506 ,ךונח ,רעלסקעוו

 506 ,ןועמש בקעי ,רעלסקעוו

 149 ,ַאשימ ,רעלסקעוו
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 32 ,עקטיא ,םייהטרעוו

 434 ,קעינעה ,קינרעװ

 148 ,ץנארפ ,לפרעוו

 241 ,138 ,128 ,114 ,82 ,אנכש ,ןַאגַאז
 316 ,יקזדַאװַאז

 190 ,עטיר ,שַאירַאכַאז

 448 ,שירַאכַאז

 90 ,דוד ,גרעבצלַאז

 160 ,ןָאפ ,ןרעמָאז

 303 ,201 ,ָאעל ,שמַאז

 109 ,.װ .י ,גרעבנענָאז

 96 ,.פָארּפ ,קַאז

 116 ,סקַאז

 320 ,טנומגיז ,אבמעראז

 540 ,השמ ,רַאבז

 533 ,קישטייז

 585 ,םהרבא ,ףייז

 397 ,עקשזור ,רעבליז

 397 ,הרש ,רעבליז

 430 ,גרעברעבליז

 257 ,קירנעה ,גרעברעבליז

 371 ,337 ,חרז ,דניקסיז-גרעברעבליז

 70 ,גרעבליז

 442 ,םהרבא ,ןייטשרעבליז

 3 ,השמ ,לטרבליז

 393 ,ךענעה ,ןַאמיז

 228 ,קללָאל ,קַאמיז

 498 ,היתב ,רעגניז

 408 ,שטיװָאקסיז

 115 ,לכימ ,שטינז

 109 ,,י ,שטיװָאקילעז

 502 ,אדנעלעז

 78 ,41 ,םייח ,יקסװָאנַאמלעז

 68 ,הנח ,רעצלעז

 187 ,לארשי ,רעצלעז
 585 ,יכדרמ ,יקסװָארושז

 567 ,לרוי ,עציבישז

 429 ,329 ,.נעג ,ַאלָאר ,יקסרעימישז

 329 ,שויצרָאק ,אטָאגעשז

 571 ,38 ,המלש ,יקסװָאכעלעשז

 156 ,הכרב ,סבח

 1917190 ,44 ,אלעב ,ןזח

 402 ,עקלומ ,ןזח

 519 ,רשא ,ץפח

 520'531 ,המלש ,סחרח

 109-108 ,98 ,לארשי ,טַאלבסקַאבַאט

 563 ,עקטיא ,שַאיבָאט

 443 ,קחצי ,ןיקנעבַאט

 345 ,רשא ,עבואט

 126 ,.מ ,רעבוַאט

 104 ,יבצ ,ַאקרַאטַאט

 453 ,םהרבא ,גרעבנענַאט

 506 ,טעפַאט

 506 ,השמ ,לעּפָאט
 452 ,עלרַאט

 81 ,ןַאילוי ,םיוואוט

 455 ,לָארַאק ,רעדיינשכוט
 144 ,שטיװָאברוט

 135 ,106'-105 ,סַאנָאי ,וָאקרוט

 569 ,קערַאמ ,וָאקרוט

 401 ,ןמלז ,ןיטקיט
 102 ,הירַא ,רעלשיט

 35 ,רעשיט

 ,363 ,361 ,359 ,223 ,33 ,רעטלָאװ ,סנעבעט
8, 3714 

 402 ,עקזיא ,טנַארעלעט

 402 ,עקנוינ ,טנַארעלעט

 559 ,עשאס ,ןַאמלעּפמעט

 539 ,םיובנענעט

 430-429 ,שובייל ,םיובנענעט

 ,308 ,266 ,210 ,81 ,35 ,יכדרמ ,םיובנענעט

7, 339, 260*2340, 391, 399*397, 406 
 474 ,עשעצ ,םיובנענעט

 455 ,קעּפיה ,לצרואוונענעט

 592 ,לאיחי ,רעצנעט

 455 ,ןמלק ,רעצנעט

 553 ,.ש ,קילּפעט

 350 ,1 ,ףסוי ,רָאדלעּפמורט

 301 ,קעלָאל ,טרעקנורט

 143 ,1239 ,.י ,יקסנַאיּפורט

 410 ,עדלעז ,רעגערט

 320 ,םַאדַא ,שָאקלָאשט

 305 ,294 ,עקּפַאשָאנרַאשט

 434 ,ענרַאשט

 553 ,היבוט ,קַאבושט

 39 ,רענדושט

 109 ,יקסװָאקיישט

 506 ,ַאטינ ,ַאקסניבעשט

 464 ,ַארקעשט

 352 ,ןָאטסניװ ,לישטרעשט

 126 ,121 ,66 ,םַאדַא ,וָאקַאינרעשט
 139 ,לואש ,יקסווָאכינרעשט
 138 ,סחנּפ ,יקסרעשט
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 564:563 ,יקסװָאדָאגַאי

 567 ,רעלדָאי
 4827481 ,אקסאוו ,סעלָאי

 538 ,קחצי ,שטיװָאנַאי

 541 ,.מ ,שונַאי

 545 ,קַאיװָאקנַאי

 300 ,יקסװָאקנַאי
 511 ,לרעב ,שטיװעלעקנַאי

 543'544 ,לרעב ,שטיװעלעסָאי

 95 ,.ל ,שטיװַאבוקַאי
 274 ,בייל ,יקסנישַאי

 139 ,שַאוהי
 136 ,122 ,יולה ,הדוהי

 538 ,המלש ,שטיװעדוי

 329 ,קעשישטנארפ ,קעיוװזוי

 556:554 ,הירכז ,ןַאטוי

 471 .אוע ,סלוי
 אטסוג ,רעגנערד : עז ,אניטסוי

 430-428 ,.ל ,ַאטסירוי
 הירַא ,רענליװ : עז ,קערוי

 535 ,דוד היעשי ,ןילעי

 443 ,441 ,ריאמ ,ירעי

 398 ,רתסא ,הפי

 539 ,535*5236 ,532:531 ,םולש ,יקסװעלַאכ

 61 ,אנהכ

 186 ,.רד ,.ז .ש ,אנהכ

 412410 ,394 ,391 ,םהרבא ,קיניואווכ

 455 ,איליצעצ ,אקצינלעמכ

 96 ,השמ ,יקסנישטנעכ

 91 ,42 ,.װדַא ,ץכ

 548 ,ןויצןב ,ץכ

 208 ,בקעי ,ץכ

 484 ,םולש יכדרמ ,ץכ

 460-458 ,455 ,ַאלעפ ,ץכ

 םהובַא ,שטיװָאבײל : עז ,ןַאבַאל

 376 ,.רד ,סוַאל

 137 ,אקירנעה ,טרעװַאזַאל

 402 ,םייח ,רַאזַאל
 562 ,לכימ ,ןײטשרעטָאל

 532 ,לךיירפ ,ַאקציװָאכַאל

 402 ,םַאל

 511 ,עקלעפ ,טרַאבגנַאל

 435 ,עקטור ,וַאדנַאל

 194:193 ,רעדנַאסקעלַא ,יודנַאל

 62:61 ,עקנַאה ,טריװדנַאל

 497 ,קירנעה ,גרעבסדנַאל
 91 ,.וודא ,עדנַאל

 294 ,ַאטַאּפָאל

 520 ,518 ,ןיטַאּפָאל

 480 ,עזלצ ,ַאּפַאל

 1 ,ידלָאטרעב-ײקצַאל

 208 ,24 ,ןימרַא ,סקַאל

 144 ,ךורב ,יקצָאבול

 133 ,122 ,.א ,יקצישַאבול

 443 ,סחנּפ ,רעקינַאיבול

 506 ,קחצי ,יקסניבול

 ,196 ,187 ,82 ,64 ,29 ,15 ,היבצ ,ןיקטעבול

0, 253:252, 278, 285, 313, 353- 

4, 425, 438-4237, 441 

 483 ,ינָאטנַא ,יקסווָאקיװדול

 502 ,קחצי ,רעגניזול

 41 ,יול

 432 ,יבצ ,רעגיטסול

 122 ,119 ,86 ,לאיכלמ ,קינרעטסול

 62:61 ,לאיגד ,קעסול

 "471 ,467 ,4617460 ,210 ,קעלָאד ,דניקסעביל

5, 485, 487, 489 

 540 ,,רד ,ןַאמרעביל

 569 ,םייח ףסוי ,ןַאמרעביל

 478 ,אבוק ,ןַאמרעביל

 446 ,444 ,הירא ,רעוויל

 443'455 ,440-429 ,דוד ,רעוויל

 90 ,35 ,אניגער ,אקסוועטיל

 ,201 ,90 ,89 ,39 ,35 ,32 ,םהרבַא ,שטיװָאבליל

2 210, 253, 461, 467, 4715-471, 485, 

7, 490-489 

 113 ,.ה ,קיווייל

 511 ,ןרהא ,שטיװָארעזיײל

 402 ,הניד ,ןָאסרעזייל

 588 ,המלש ,ןַאמטייל

 194 ,.רד ,קחצי ,רענוּפייל

 142 ,עמיס ,יקסווָאדולבאזןיקייל

 144 ,ףסוי ,ןיקייל

 211 ,בקעי ,ןיקייל
 261 ,.שזניא ,קערַאמ ,םיובנעטכיל

 563 ,ןייטשנעטכיל

 42 ,ןייטשטכיל
 138-136 ,128 ,114 ,91 ,39 ,םחנמ ,רעדניל

 12 ,בקעי ,קסיל
 301 ,יקסּפיל

 102 ,והילא ,ץעּפיל

 402 ,עקצימ ,ץלָאהנעּפיל

 260 ,.שוניא ,ץישפיל



260 

 139 ,ןדמל
 398 ,337 ,עיזדנַא ,דעיבעל

 252 ,122 ,קַאשז ,יוועל

 571 ,114 ,70 ,םהרבַא ,ןיוועל

 208 ,הניד ,ןיוועל

 402 ,עקשריה ,ןיוועל

 ,313 ,272 ,243'251 ,91 ,42 ,רעזייל ,ןיוועל
2, 505 

 401 ,סוטיימ ,ןיוועל

 5427541 ,.ז ,ךובניוועל

 302*303 ,.ל ,ןָאזגיװעל

 342 ,ןַאמרעל

 449 ,443 ,440-439 ,המלש ,רענרעל

 1238 ,29 ,לאיחי ,רערעל

 274 ,230'231 ,הרוּפצ ,רערעל
 577 ,רעטפצל

 534 ,532 ,ףילַאגַאמ
 4227419 ,391 ,עזיל ,ןיגַאמ
 410 ,2192 ,עינָאס ,רעיקסיידַאמ
 398 ,הקבר ,רעיקסיײדַאמ
 113 ,לאפר ,רעלהַאמ
 563 ,לעהָאמ
 590 ,ןועמש ,שטיוװעקרוזַאמ
 493 ,עקואוו ,סעזָאמ
 327 ,ישזעי ,סוטַאמ
 81 ,עידַאק ,יקסװָאדָאלָאמ

 367*368 ,339 ,קחצי ,דעמַאלַאמ

 447 ,445 ,139 ,םייח ,יקזדַאשטלָאמ
 315 ,יקסװָאנילַאמ

 69 ,לחר ,קַאינילַאמ
 468 ,טנומגיז ,רעלַאמ

 449'453 ,לדנעמ ,ןַאמ

 142 ,בייל ,ינַאמ

 589 ,םיױבלדנַאמ
 312-371 ,שובייל ,טילבלעדנַאמ
 569 ,לקנַאי ,לרעּפנַאמ

 286 ,דערפנַאמ
 432 ,ַאשזדַאי ,סַאמ
 132 ,ָאקטסַאמ
 109 ,טרַאצָאמ
 ,246 ,212 ,91 ,82 ,42 ,ןנחוי ,ןרעטשנעגרָאמ

272 
 95 ,91 ,ריאמ ,ןרעטשנעגרָאמ
 453 ,הרוּפצ ,ךרָאמ
 ,339 ,337 ,257 ,159 ,156 ,128 ,רעב ,קרַאמ

2, 571, 591, 593 
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 393 ,װָאקרַאמ

 402 ,.שזניא ,סוקרַאמ

 141 ,סלעקרַאמ

 280*381 ,342 ,340 ,לאינד ,שטיװָאקשָאמ

 408 ,403 ,ןנחלא ,דיגמ
 545 ,תיפי-המ

 280"281 ,קעשיר ,ןַאמלוסומ

 138 ,128 ,.מ ,האזמ

 494 ,טנומגיז ,םולביימ

 458 ,455 ,קעמַאס ,סילטיימ

 269 ,257 ,קרַאמ ,שטיװָארעיײמ

 480 ,ַאשוטסַא ,שטיוועלאכימ

 262 ,ןָאסלעכימ

 540 ,.רד ,רענלימ

 519 ,היבוט ,שטיװָאלדנימ

 451 ,ץנימ

 457 ,455 ,4418 ,קעּפיל ,ץנימ

 561 ,יכדרמ ,ץנימ

 536 ,ערָאיסימ

 473 ,153 ,םַאדַא ,שטיוועקצימ

 ןָאעל ,רענייפ : עז ,ײלָאקימ

 312 ,װַאלסינַאטס ,קישטיײלַאקימ

 262 ,עקשטערימ

 4827478 ,469 ,467 ,465 ,463 ,אלָאג ,רערימ
 585 ,יעשודנַא ,קאשטשימ

 138 ,רעװַאלמ

 396 ,אלעב ,דמלמ

 76 ,ַאזילע דמלמ

 489-488 ,473 ,םחנמ

 : 544 ,ועידעװדעמ

 513:512 ,510 ,הנוי ,יקצעוודעמ

 542 ,קחצי ,שערדעמ

 588 ,עדלעז ,ץטעמ

 292 ,ןָאלעמ

 296 ,.ש ,רעלעמ

 481 ,עינעג ,רעצלעמ
 262 ,עדנעמ

 581 ,ַאלָאל ,שטיוועלדנעמ
 ,136 ,134 ,114 ,38 ,םירפס רכומ עלעדנעמ

15 

 109 ,ןָאסלעדנעמ

 360 ,ענעה ,סיקנעמ

 444 ,לעשנעמ
 82 ,רעואגעצעמ

 457 ,448-445 ,88 ,31 ,קעינָאמ ,ןירעמ

 ,391 ,265 ,351'352 ,341 ,15 ,יבצ ,קיסרעמ
298 

 353 ,לארשי ,תוילגרמ



 דנַאב ןטייווצ ןופ לטצצכוז

 ,338337 ,("ַאטידיא,) תידוהי ,יקזדורגָאװָאנ
242 

 138 ,128 ,114 ,עינָאס ,יקזדורגָאװָאנ
 212 ,269 ,257 ,דוד ,יקסרָאװדָאװַאנ
 208 ,י ,ַאצישזָאנ
 121 ,ַאנַא ,טילבנַאטַאנ

 434 ,קעסַאנ
 368 ,לשרעה ,גרעבלדונ

 116 ,ןַאירַאמ ,ךייטונ
 156 ,שטיוועקטונ
 ,132 ,122 ,61 ,.רד ,(ילתפנ) ,ָאלוט ,טַאלבנסונ

593 
 292'306 ,160 ,ןָאעל ,גרעביינ
 453 ,קיזייא ,ןַאמיינ
 583 ,אירָאב ,דלעפיינ

 138 ,128 ,.ל ,טַאטשיײנ

 443 ,289 ,267 ,117 ,ךלמ ,טַאטשיײנ
 537 ,סירָאב ,ןיקמַאכינ
 98 ,.רד ,םיובנעסינ
 118 ,ברה ,קחצי ,םיובנעסינ
 328 ,װַאלסישטעימ ,יקסװָאקלַאשזדעינ

 219 ,ַאשירַאמ ,יקציווַאס

 279"280 ,ןַאפעטס ,יקציװַאס

 452 ,אכָאס

 343 ,הנוי ,יקסװעשטַאכָאס

 11 ,ַאטעירגעה ,דלָאס

 59 ,.רד ,עװלַאס

 593 ,115 ,קיזייא ,גרעבמַאס

 320 ,314 ,יצַאנגיא ,שטיװָאנָאסמַאס

 584582 ,לדוי ,שטיװָאנָאסמַאס
 326 ,אנעריא ,אװָארעלדנַאס

 560 ,קיװָאנסָאס

 4231 ,טרַאּפאס

 272 ,הקבר ,ןיײטשריּפאס

 ,313 ,268 ,97 ,91 ,82 ,78 ,41'42 ,ףסוי ,קַאס
242 

 80 ,ַאקנַאי ,קַאס
 509 ,ךלמ ,רעקַאס

 328 ,שואעדַאט ,יקצענרַאס

 457 ,451 ,עקנַארפ ,קענַאטלוס

 412 ,400 ,148 ,145 ,140 ,םהרבַא ,רעוועקצוס

 289 ,("ַאזָאק,) קחצי ,קינקוס

 165 ,ףעסָאי ,ןילַאטס

 520 ,יקסװַאלסינַאטס

 593 ,רעזָאל ,רעלָאטס

 510 ,עטעּפ ,וָאנּפיטס

4601 

 םולש ,קעיַארג : עז ,ןַאפעטס

 163:158 ,ןעגרוי ּפָאָארטס

 372 ,לטנעי ,שטיװָאביס
 565 ,קחצי ,ןעטיס

 274 ,עשַאב ,ןאמליס

 506 ,ברה ,ןַאמליס

 121 ,ןָאמיס

 115 ,ענָאר ,שטיװַָאכמיס

 487 ,קחַצי ,קַאלּפמיס

 132 ,שוילוי ,יקצַאװָאלס

 430 ,יקסמינָאלס
 343 ,השמ ,קעּפַאלס

 149-148 ,.א ,ּפעילס

 128 ,.ג ,רַאילַאמס

 240 ,1737172 ,.ז ,שטיװָאלַאגעס

 590 ,עינעס

 328 ,ןַאפעטס ,קַאלדנעס

 507 ,שטיוועקנעס

 528 ,525 ,521 ,שטיוװָאמיפארעס

 557 ,האל עגייפ ,סלרעס

 463 ,קישעה ,רעברַאּפס

 345 ,קינרבערס

 216"278 ,257 ,212 ,162 ,159 ,קרַאמ ,ןאמלעדע

 274 ,יבצ ,ןייטשלעדע

 136 ,המלש ,רעגניטע

 592 ,ןיקטע

 334 ,315 ,313 ,עילָאּפ ,רעטסלע

 493 ,יכדרמ ,רעדנעלגנע

 590 ,קירנעה ,לעגנע

 398-397 ,391 ,97 ,72 ,המלש ,ןיטנע

 564 ,ילא ,ןירטסע

 133-1232 ,129 ,122 ,118 ,105 ,70 ,ןתנ ,קע
 3234 ,והילא ,ךילרע

 167 ,ץאנגיא ,יקסלָאדָאּפ

 511 ,יקסַאילדָאּפ

 339 ,בקעי ,יקצירדָאּפ

 590 ,םייח ,קינזָארװַאּפ

 514 ,513 ,510 ,השמ ,יקסנודזָאּפ
 344 ,ןמלק ,יקסנַאנזָאּפ

 591 ,ָאקשטעשזַאּפ

 434 ,יררַאה ,שטיװעשאטָאּפ

 429 ,בקעי ,שטיװעשַאטָאּפ

 315 ,רָאדָאעט ,יקסװעיַאּפ

 532 ,קעשטַאילַאּפ

 119 ,ץנַארעמָאּפ

 455 ,ַאלָאל ,םולבצנַארעמָאּפ
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 455 ,עלעפ ,אנשולסָאּפ
 471 ,עקשטעָאּפ

 507 ,ַאלָאז ,אקסוװָאנַאצַאּפ
 279 ,ןַאפעטס ,קעּפָארקָאּפ

 542 ,ונטרַאּפ

 561 ,קיציא ,ןַאלעצרָאּפ

 333 ,יקסװָאלדוּפ

 570'511 ,בייל ,יקסװָאלדוּפ
 330 ,.ק ,קַאשזוּפ

 109 ,השמ ,רעוװילופ

 116 ,ןועמש ,ןַאמלוּפ

 133 ,לּפָאק ,ץישזיּפ

 402 ,יקסװָאליּפ

 328 ,ףעזוי ,יקסדוסליּפ

 399 ,397 ,םהרבַא ,יקסוועשטניּפ

 372 ,קישטנול ,יקסװעשטניּפ

 234 ,66 ,טרעקניּפ

 294 ,יקצָאריּפ

 129 ,ףסוי ,סויװַאלּפ

 15 ,לשרעה ,יקצינטָאלּפ
 ,246 ,197 ,195 ,26 ,21 ,עשטנַאח ,יקצינטַאלּפ

9, 441 

 -29 ,26 ,21720 ,17 ,16 ,עקמורפ ,יקצינטָאלּפ

1, 4645, 72, 83, 195, 197, 210, 391, 

7, 443, 454 

 450 ,446 ,עשזדע .,ןָאזחסּפ

 352 ,הילדג ,קולטעּפ

 527 ,ץיװַָארטעּפ

 590-588 ,רעדנַאטקעלַא ,יקסרעשטעּפ

 189 ,עינעג ,קַאשטלעפ

 534 ,ףסוי ,רעקעּפ

 536 ,קישטרעּפ

 491*493 ,םירמ ,ךייר-גרעבלרעּפ

 138 ,עשוהי ,עלרעּפ
 564 ,ןייטשלרעּפ

 ,353 ,205 ,54 ,31 ,28 ,21 ,האל ,ןייטשלרעּפ
4, 441 

 394 ,בקעי ,רעגארּפ

 138 ,הנח ,זארּפ

 60 ,רעקשַארּפ

 215"276 ,257 ,96 ,12711 ,בקעי ,רעקשַארּפ
 532 ,סדרּפ

 320 ,קינכורּפ

 ,136 ,122 ,114 ,52 ,238 ,1 ,שובייל קחצי ,ץרּפ
9, 147, 175 

 592 ,ריאמ ,שטעדעשּפ

 126 ,ַאקרויּפעשּפ

 567 ,.א ,עקרויּפעשּפ

 ךנַאב ןטייווצ

 452 ,לעגָאפ
 6261 ,קחצי ,רעלגָאפ

 46 ,15 ,לחר ,ןַאמלעגָאפ

 536 ,ראיאפ

 71 ,דוד ,םוַאבלייפ

 464 ,קילַאפ

 486 ,ףלָאװ ,ןַאמלָאפ

 ,210 ,205 ,199 ,45:44 ,24 ,עקייח ,ןַאמלָאפ
3, 490-485 

 ,83 ,80 ,78 ,41 ,39 ,24 ,קלרַאמ ,ןַאמלָאפ

9, 267, 435, 452, 486 

 199 ,קעווענ ,ןַאמלָאפ

 486 ,הנשוש ,ןַאמלָאפ

 284 ,266 ,257 ,ףסוי ,רעברַאפ

 532 ,עקמַָאיס ,לעפרַאפ

 272 ,269 ,(תיליל) הקבר ,ןעדופ

 286 ,2117210 ,75 ,ַארימ ,רערכופ

 115 ,עמולב ,קרעװסופ

 480 ,עקשָאט ,סקופ

 208 ,עיסעּפ ,שטיװָאנַאמרופ

 512:511 םולש ,ןילָאיפ

 569 ,םייח ,עגיפ

 91 ,.שזניא ,םיובנגייפ

 562 ,י .מ ,םיובנגייפ

 279 ,257 ,בקצי ,טַאלבנגייפ

 1232 ,116 ,96 ,80 ,42 ,לארשי ,סעשיווייפ

 589 ,רעב ,גרעבנייפ

 519 ,דוד ,גרעבנייפ

 431 ,קחצי ,רענייפ

 322 ,318 ,314 ,ןָאעל ,רענייפ

 322 ,318 ,314 ,לכימ ,רענייפ

 592 ,315 ,ךלמ ,דניקנייפ

 480 ,אניגער ,ןייטשרעייפ

 513511 ,הסּפ ,ןייטשלעקניפ

 453 ,לאומש ,ןייטשלעקניפ
 211 ,לארשי ,טשריפ

 46 ,האל ,שיפ
 531 ,השמ ,שיפ

 314 ,אלאס ,דנורגשיפ

 42 ,ןָאזלשיפ
 432-431 ,לדנעמ ,שטיוועלשיפ
 511 ,לרעב ,סעקשיפ

 95 ,לּפָאק ,קעשזילפ

 548 ,לארשי ,זיירקנעדלעפ
 589 ,ןַאעל ,רעלדנעהלעפ

 403 ,ווָאסואענעפ

 342 ,.ב ,יירעפ

 415 ,470 ,297 ,69 8 ,סנַאה ,קנַארפ



 דנַאב ןטייווצ ןופ לטצצכוז

 71 ,ןועמש ,טסוופ
 377 ,368:367 ,347 װַאטסוג ץירפ ,לעדירפ

 455 ,עטרעה ,רעלדירפ

 536 ,ןאמדירפ
 593 ,עשיז רעדנַאסקעלא ,ןַאמדירפ

 398 ,עירָאב ,ןַאמדירפ

 567'569 ,ןָאעל ,ןַאמדירפ
 593 ,573*515 ,ּפיליפ ,ןַאמדיופ

 116 ,סקילעפ ,ןאמדירפ

 535 ,ןאמרעה ,ץירפ

 590 ,שרעה ,גָאטיײרפ

 455 ,יבצ ,ןָאסרעטלָאצ
 567566 ,.מ ,ןינַאצ
 502 ,עשוהי ,רעקוצ
 228 ,15 ,עשענ ,רעקוצ
 104 ,ןאמרעקוצ
 434 ,לבייל ,ןַאמרעקוצ

 483 ,463 ,השמ ,ןַאמרעקוצ
 ,3029 ,24 ,15 ,(קצטנַא) קחצי ,ןַאמרעקוצ

9, 78, 82, 166, 187, 2137210, 234, 
2143"42, 255-250, 265, 272, 278, 306- 
0, 314'313, 320, 332330, 340, 353, 
21 

 498 ,.װ ,לדנַאמרעקוצ

 5897388 ,סירָאב ,יקסלוביצ
 502 ,ןַאגיצ
 88 ,32 ,המלש ,קינלעגיצ

 71 ,יקסווָאנירטיצ
 71769 ,םירמ ,יקסװָאנירטיצ
 122 ,91 ,ןנחלא ,ןילטייצ

 252 ,107 ,ללה ,ןילטייצ

 464 ,טעמיצ
 557 ,קחצי ,ןאמרעמיצ
 455 ,אנאי ,ןאמרעמיצ
 455 ,ץלָאל ,ןַאמרעמיצ
 449 ,המלש ,ןאמרעמיצ

 398 ,היעשי ,סוטַאניצניצ
 480 ,עקנַאד ,רעטסיימלעצ

 39 ,.פָארּפ ,רעוושרענטנעצ
 529 ,קארצ

 143:142 ,גילעז ,קינשטַאבַאק

 295*298 ,רענירּבָאק

 533 ,ןאגאק

 514 ,.רד ,ןַאגַאק

 549 ,לאנתנ ,ןַאגַאק

 567 ,לשרעה ,טוגָאק

403 

 390 ,קחצי ,יקסלַאװַאק

 110 ,רענװָאק
 ,401 ,398-397 ,394 ,391 ,388 ,אבא ,רענווָאק

8, 422 

 397 ,לכימ ,רעגװָאק

 269 ,257 ,קירנעה ,עװַאק

 371 ,עקשָאי ,עװַאק

 219 ,ַאטיג ,יקָאנעװַאק

 393 ,רימיזַאק

 453 ,דוד ,יקסװָאלזָאק

 458-455 ,449 ,קעלָאב ,ךושזַאק

 ,440:439 ,לארשי ףסוי ,ךושזָאק

5, 458 

 ,84 ,82 ,63 ,45 ,43 ,עקנָאל ,עקזדָארבעשזָאק

9, 391 

 553 ,װָאטַאק
 559 ,337 ,148 ,112 ,לרעמש ,יקסניגרעשטַאק

260 

 348 ,346 ,קירע ,ךַאק

 443 ,השמ ,ינדָאלַאק

 343 ,םויטסָאק ,יקסװָאנילַאק
 151:150 ,139 ,115 ,גילעז ,שטיוװָאנַאמלַאק

 דלָאטיװ ,יקסווָאקנעיב : עז ,ןַאי ,יקסלָאק

 544 ,502 ,קַאּפלָאק
 ,320 ,516 ,312 ,306 7 ,רָאביקסװָאראמָאק

8, 333 

 344 ,רשא ,ןָאק

 114 ,םחנמ ,ןָאק
 170 ,25 ,רעלעה ןוא ןָאק

 295 ,לַאנַאק
 257-256 ,206 ,5 ,לארשי ,לָאנַאק

 468 ,ָאלאס ,לַאנַאק

 67 ,ןרהא ,יקסנינָאק

 566 ,רָאטנַאק

 343 ,עיש ,רָאטנַאק

 501 ,רענַאק

 569 ,רכששי ,רעקוצרענַאק

 298 ,162 ,ץנַארפ ,דַארנָאק

 315 ,ַאקלימע ,רעװָאסָאק

 279"283 ,(קעשטאשק) קעטסָאק

 546 ,אינאנ ,קוליּפַאק

 428 ,ןָאעל ,יקסניּפַאק
 434 ,קעמארבא ,ןַאלּפַאק

 ,209 ,187 ,60 ,58:56 ,14 ,3 ,ףסוי ,ןַאלּפַאק

2, 342341, 491 

 410*412 ,394 ,בקעי ,ןַאלּפַאק
 442 ,97796 ,94 ,71 ,קעמאס ,ןַאלּפַאק

 557 ,לואש ,ןַאלּפאק

,449 ,3 
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 144 ,.רד ,יקסנַאלּפַאק'ןַאלּפַאק
 514 ,לשריה ,יקסנַאלּפָאק

 95 ,ַאלָאס ,יקסנַאלּפַאק

 401*402 ,394 ,לאומש ,יקסנילּפַאק

 95 ,הדוהי ,שטיװָאלעּפָאק

 95 ,רודניבַא ,ץַאק

 303-502 ,499-495 ,ןַאמצַאק

 453 ,אלעה ,ךלָאגנצַאק

 "ךפ ,5655 ,42 ,40 ,38 ,קחצי ,ןָאסלענעצַאק

1 91, 119, 122, 175, 178, 214:213, 

3, 254'251, 571 

 328 ,,נעג ,יקסװעשזַאקָאט-ץיװעיסַארַאק

 91 ,67 ,39 ,שונַאי ,קַאשטרָאק

 413'423 ,4127409 ,388 ,לזייר ,קַאשטרָאק
 515 ,לרַאק

 484 ,רענרָאק

 493 ,והילא ,ךיירגרָאק

 507-505 ,100 ,הקבר ,יקסװָאקטַאיװק

 20 ,יבצ ,רעשטוק

 434 ,.מ ,ןַאמפיוק

 450 ,425 ,44 ,עינער ,אקלעקוק

 428 ,דרַאנרעב ,דנַאלרוק

 66 ,32 ,ףסוי ,יקטנַאינרוק

 115 ,.א ,ץרוק

 584 ,רינשוק

 412 ,394 ,לעטיק

 122 ,,מ ,סינּפיק

 593 ,ףסוי ,ןַאמריק

 293 ,קעינָאמ ,םיובנעשריק

 442 ,132 ,95 ,71 ,םחנמ ,םיובנעשריק

 241 ,134 ,רַאזַאל ,גָאלק

 589 ,טַאלק

 300 ,יקסנָאלק

 496 ,ַאיליצעצ ,ןאטפַאלק

 215 ,קצינעה ,סייווניילק

 500 ,.פ ,ןַאמניילק

 561 ,עטנ ,ץנימניילק

 537 ,גילצז ,ןַאמרעניילק

 487 ,עזייר ,גרעבגנילק

 446 ,עקייח ,רעגנילק
 348 ,341 ,ץעינָארב ,יקסנַאװעלק

 279 ,215*216 ,241 ,231 ,לכימ ,שיפּפעלק

 4197413 ,410 ,עקטיוװ ,רענּפמעק

 477-476 ,רעפעק

 503494 ,164 ,159 ,93 ,5 ,ףסוי ,שימרעק

 772 ,.ל .ה ,יורק

 23 ,לארשי ,יקסנילורק

 493:492 ,לאקזחי ,רעגירק

 ךנַאב ןטייווצ

 453 ,קחצי ,עקווירק
 149 ,עלייק ,יקסוועשזירק
 350 ,יקסנירק
 498 ,ריאמ ,סבערק
 548 ,יסייּפ ,ןעמערק

 274 ,הרוּפצ ,וָאבַאר
 534 ,ןמלז ,שטיװָאניבַאר

 463 ,טרעבָאר
 427 ,ביבא ,רעניזדַאר
 431 ,ןהַאר
 328 ,312 ,("טָארג;) ןַאפעטס ,יקצעװָאר
 - 269 ,251 ,לװלצװ ,יקסװָאזָאר
 511 ,עקטָאמ ,יקסַאװזָאר
 161 ,ןזָאר
 95 ,רתסא ,ןזָאר
 95 ,ַאיצול ,ןזָאר

 96 ,הרש ,ןזָאר
 132 ,לואש ,םולבנזָאר

 402 ,גרעבנזָאר
 301 ,ַאנעריא ,גרעבנזָאר
 71 ,עמולב ,גרעבנזָאר

 451 ,בקעי ,גרעבנזָאר
 392 ,עיסעצ ,גרעבנזָאר
 377*378 ,ןבואר ,גרעבנזָאר
 363 ,352 ,לשרעה ,לַאטנזָאר

 149 ,בייל ,לַאטנזָאר

 35 ,יבצ ,לַאטנזָאר

 378 ,ןַאמנזָאר
 95 ,רענזָאר
 218 ,212 ,167 ,לכימ ,דלעפנזָאר
 580 ,גיײװצנזָאר
 132 ,לאיחי ,גיײװצנזָאר

 455 יקעלָאל ,גיײװצנזָאר
 432 ,ַאשירַאמ ,גייוװצנזָאר
 455 ,לאומש ,גײװצנזָאר

 288 ,278 ,266 ,257 ,5 ,קעטול ,טַאלבטָאר
 -273 ,265 ,("קישזַאק;) החמש ,רעוײהטָאר
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 546 ,ריאמ ,ןַאמטָאר
 564 ,דלישטָאר
 519 ,קחצי ,ןישטכָאר
 400 ,םָאר
 330 ,ףַארג ,רעקינָאר
 394 ,עשַארבַא ,לעסָאר
 142 ,ןיקסַאר
 104 ,יבצ ,שטָאקַאר
 408 ,םייח ,ווָאשַאבור
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 35 ,קעשטבור

 285 ,192 ,השמ ,ןיבור

 35 ,קושטניבור

 208 ,השמ ,קישטניבור

 480 ,ַאנילַאה ,קעניבור

 6665 ,ןייטשניבור

 109 ,ןייטשניבור

 149 ,האל ,יקצינדור

 255 ,קעלע ,יקסנַאשזור
 149 ,גרעבנעטור

 547 ,ךורב ,ןַאמלעטיור

 459 ,רעטיור

 110 ,109 ,99 ,םייח ,יקסװָאקמור

 10 ,68 ,.רד ,ןייטשדנור

 5307521 ,לאומש ,ןזייאפור

 437 ,ןיּפור

 175 ,לחר

 590 ,רעטלָאװ ,אביר

 228 ,ןרהא ,דנַאבזייר

 153 ,139 ,םהרבַא ,ןזייר

 364 ,רעזייל ,רענזייר
 267"3687 ,לאפר ,רענזייר

 רײימאָן,  589

 208 ,90 ,35 ,קעינָאמ ,ץריוועגנייר

 442 ,לשנַא ,סייר

 498 ,רענסייר

 -105 ,97 ,91 ,82 ,4 ,לאונמע ,םולבלעגניר

7 114113, 117, 128, 131, 134, 137- 

8, 1587155, 169, 178, 195, 235, 241, 

3, 315 

 ,330 ,םַאדא ,שטיוועישיר
 קעשיר ,ןַאמלוסומ : עז ,קעשיר

 95 ,ךדלעפשיר
 506 ,המלש ,ךילדער

 522'523 ,דוד ,קיגזער
 405*406 ,399-398 ,391 ,לסינ ,קינזער

 317 ,טנעיער

 593 ,138 ,136 ,םוחנ ,ַאבמער

 322 ,שואעדַאט ,קער

 383 ,2371*373 ,367 ,הילדג ,קַאיַאש

 109 ,.ש ,שטיװעיַאש

 455'457 ,ַאלעה ,רעצנאש

 563 ,ָאריּפַאש

 539 ,םהובַא ,ָאריּפַאש

 189 ,יפָארּפ ,רָאש

 228 ,להשמ ,ןייטשפרַאש

4605 

 590 ,588 ,וועייבוש

 499 ,בקעי ,ךירדוש

 119 ,והיתתמ ,םהוש

 95 ,.רד ,עבלַאװש

 442 ,ןתנ ,עבלַאװש

 272 ,269 ,ריאמ ,ץרַאװש

 46 ,15 ,לדנייש ,ץרַאװש
 551 ,לצעג ,ןַאמצרַאװש

 166"167 ,םַאדַא ,סופצרַאװש

 269 ,קענַאי ,סופצרַאװש

 285 ,לווייפ ,ןײטשצרַאװש

 520517 ,ןרהא ,ןירעװש

 530 ,526 ,522 ,ןאמלוש

 86 ,דוד ,ןאמלוש

 315 ,,װדַא ,ןאמלוש

 520 ,525'526 ,522:521 ,ץלוש

 268"269 ,263 ,259"260 ,.ג .ק ,ץלוש

 509 ,םייח ,רעטסוש

 591 ,לארשי ,רעטסוש

 481 ,477 ,474 ,המלש ,רעטסוש

 135 ,רוש

 480 ,עזיג ,רעמאהקָאטש

 480 ,עקשַאט ,קרַאטש

 402 ,קענַאי ,לוטש

 273 ,דוד ,ןייטש

 593 ,132 ,122 ,םחנמ ,ןייטש

 500 ,גרעבנייטש

 69 ,דוד ,גרעבנייטש

 259 ,ןַאמהעטש

 590 ,ַאליסרוא ,ןרעטש

 252 ,138 ,לארשי ,ןרעטש

 4587455 ,.ג .א ,לעקניפנרעטש

 141 ,ןַאהָאי ,סוָארטש

 496 ,רעלסַארטש

 432 ,ַאשאד ,שטַאקעשטש

 431 ,ץילָאּפ ,שטַאקעשטש

 402 ,השמ ,יקסיליוויש

 4ך7 ,415 ,472 ,464:462 ,המלש ,ןייש

 402*408 ,299 ,2923-2387 ,לאיחי ,םיובנייש

 283:219 ,היבוט ,טוגנייש

 לדנייש ,ץרַאװש : עז ,לדנייש

 433 ,לארשי ,לעטנייש

 272 ,גניליש

 32 ,קחצי ,ןַאמפיש

 468 ,62 ,אלעה ,רעּפיש

 ,261 ,118 ,97 ,95 ,11 ,.רד ,קחצי ,רעּפיש
593 

 592 ,315 ,.רד ,רימידַאלוו סירפיש
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 -357 ,350 ,312 ,164 ,װַאלסידַאלװ ,יקסרָאקיש
258 

 302"304 ,יקסװָאקדַאלש

 139 ,םהרבַא ,יקסנָאלש

 139 ,136 ,114 ,111 ,םכילע םולש

 480 ,ץלַאס ,קויַאמש

 434 ,שטיוועלומש

 592 ,טדימש

 398 ,392 ,340 ,82 ,ןָאטנַא ,טדימש

 581 ,ץימש

 175 ,ךוד ,שטיװָאנועמש

 468 ,הדוהי ,שטיװָאלרעמש

 167 "166 ,בוד ,רעּפינש

 209 ,עקניגער .,ןַאמדיינש

 5467545 ,קחצי ,רעדיינש

 ,341 ,1977196 ,452444 ,עמעט ,ןַאמרעדיינש

6, 354-353, 359*2358, 366, 391, 397 

 153 ,.ל .ש ,ןַאמרעדיײנש

 109-108 ,93 ,יבצ ,רענש

 566-565 ,םירפא ,יקצעלדעש

 464 ,קישטוועש

 142:142 ,בייל ,לטפעש

.8 

 562 ,װָאמַאדַא

 51 ,6 ,סץדָא

 ,455 ,445 ,442 ,437 ,435 ,עיזעלשרעביוא

 495 ,493 ,398 ,183 ,89 ,50 ,31 ,ןרַאגנוא

 442 ,90 ,81 ,עניַארקוא

 564 ,קצָאװטָא

 168 ,ןעטא
 447 ,183 ,88 ,231 ,6 ,עילַאטיא

 557*558 ,509 ,49 ,קָאשישייא

 184 ,עינאכָא

 184 ,עינאכָא

 552 ,550 ,עירדנַאסקעלַא

 501 ,עקװָאדערפלַא

 171 ,שוקלָא

 12 ,ןיטשלָא

 437 ,355 ,352 ,51 ,עקירעמא

 358 ,81 ,דנַאלטסָא

 90 ,גָארטסָא

 ,2713 ,95 ,92790 ,87 ,85 ,44 ,32 ,ץעיװָארטסָא

25 

 571 ,קצעיװָאזַאמ ווָארטסָא

 ונַאב ןטייווצ ןופ לטעצכוז

 556 ,ךורב ,לָאװנסּפעש

 95 ,ףסוי ,לפּפעש

 208 ,עקסעּפ ,ןיברעש

 211 ,205*207 ,155 ,136 ,5 ,ףעזוי ,יקסנירעש
 294 ,ןַאמרעש

 304 ,301 ,292 ,רעזייל ,ןעשרעש
 478 ,רעברַאּפש

 109 ,היעשי ,לגיּפש

 451 ,עשזדַאי ,ןאמלגיּפש

 593 ,165 ,123 ,בייל ,ןַאמזיּפש

 358 ,רעּפש

 561 ,יניס ,רעּפש

 443-429 ,210 ,35 ,21 ,לשרעה ,רעגנירּפש
 560 ,קינלָאקש

 138 ,י ,רַאילקש

 532 ,לאימחרי ,רַאילקש

 208 ,תור ,רַאילקש

 538 ,לוולעװ ,ןַאמביירש

 537 ,ףסוי ,ןאמביירש

 451 ,רעטערש

 335 ,השמ ,תרש

 רעטרע

 91790 ,85'87 ,ווָאטַאּפָא
 54 ,ענשטָאּפָא
 167 ,עלרָא

 ,31 ,23 ,21 ,15 ,14 ,10 ,9 ,6 ,לארׂשי ץרא
8, 52, 5756, 63, 78777, 101, 142, 
8, 181, 213, 355:352, 398, 427, 430, 

7, 444, 491 
 ,239 ,192 ,153 ,113 ,88 ,31 ,21 ,םישטנעיװשָא

3, 360, 440, 442, 448-447, 450, 454, 
7, 459, 460, 477, 508, 515-573 

 '569 ,הבלמ ,ינַאימשַא

 593 ,515 ,ןיזדָאב

 483 ,479 ,471 ,460 ,עינכָאב

 66 ,ןאקלַאב

 388 ,50 ,וקַאב

 4 ,וָאנַאראב

 594 ,582 ,5427541 ,536 ,514 ,שטיװַאנַאראב

 503 ,501 ,496 ,װַאלסירָאב

 502 ,װָאשטשרָאב

 400 ,לבב



 לט עצכוז

 440 ,טשעּפאדוב

 498 ,494 ,שטאשטוב

 183 ,6 ,עיראגלוב

 502 ,קסוב

 506 ,ןישזעשזב

 356 ,353 ,שזעיװַאלַאיב

 470 ,95 ,יקסַאלדָאּפ עלַאיב

 ,107 ,101 ,90 ,81 ,44 ,35 ,32 ,15 ,קָאטסילאיב

7, 183, 195, 210, 236, 266, 309-308, 

6, 318, 329, 386-23237, 3927391, 406- 

7 414, 423, 442, 445, 505 

 344 ,שטשַאגדיב

 561 ,יײרָאגליב

 501 ,ןעימַאק ילעיב

 501 ,אקסוועלורק אקלעיב

 574 ,ואנעקריב

 84 ,ץינָאלב

 570 ,יקשַאלב

 343 ,ןושזילב

 441 ,345 ,184 ,181 ,10 ,ץיגלעב

 ,442 ,3600 ,239 ,236 ,186 ,184 ,4 ,ץעשולצב

9, 494 

 510 ,יקילעב

 570*511 ,װָאטאכלעב

 "86 ,83 ,53 ,48 ,47 ,44 ,35 ,32 ,24 ,ןידנעב

0 117, 210, 2677266, 308, 315, 318, 

8, 440-439, 4597443, 486, 505 

 329 ,גרעב-ןדיקסעב

 ,352 ,350 ,2349 ,347 ,346 ,259 ,88 ,ןילרעב

5, 588 

 552 ,ענזערעב

 498"500 ,דָארב

 182 ,אװַאלסיטַארב

 559 ,וואלסארב

 84 ,קָארב

 4 ,ָאקסעשזב

 357 ,קסניירב

 236 ,90 ,83 ,13 ,קסירב

 182 ,ואלסערב

 491 ,425 ,90 ,81 ,עיצילַאג

 585 ,ןיניטסָאג

 48747 ,עיגידג

 559 ,יקָאבולג

 284 ,לילג

 501 ,ינאינילג

 ,88 ,83 ,81 ,56 ,52 ,20 ,טנעמנרעװָאג לַארענעג

 267 דנַאב ןטייווצ ןופ

,441 ,354 ,345 ,341 ,330 ,182 ,94 0 
469 ,459 ,5 

 506 ,244 ,ָאבַארג
 184 ,87 ,ץעיװָאבַארג
 -350 ,348 ,345'346 ,90 ,18 ,16 ,15 ,ץנדָארג

2, 364'363, 391, 571 
 ,71 ,57 ,55 ,53 ,47 ,3433 ,20 ,8 ,ָאכָארג

4, 87, 350 
 493-492 ,יקסנָאלעגַאי קעדורג

 89 ,6 ,דנַאלנכירג

 72 ,56 ,עצירג

 395 ,ןגרעמטנואד

 395 ,ואכאד

 502 ,ַאנילָאד

 456 ,444 ,עװָארבמָאד

 588 ,סאבנָאד

 65 ,קיצנאד

 ,192 ,183 ,82 ,74 ,68 ,16712 ,11 ,דנַאלשטיײיד

5, 447, 449, 458, 517, 565 

 532 ,קשמד

 479 ,ץישבעד

 468 ,ץיבמעד

 95 ,ןילבמעד

 84 ,קסבמעד

 345 ,10 ,קרַאמענעד

 509 ,ןישטערעד

 493 ,שטיבָאהָארד

 551 ,ָאדזַארד

 163 ,גַאַאה

 5897588 ,441 ,345 ,181 ,50 ,10 ,דנַאלַאה

 10 ,לעמָאה

 594 ,שטיוועצנאה

 533 ,523 ,ײזדָארָאה

 551 ,דַארגנירָאה

 552 ,550 ,548547 ,שטשָאה

 ,184 ,91790 ,87 ,84'85 ,35 ,232 ,װָאשעיבורה

8, 356 

 452 ,םָארבלָאװ

 ,399 ,309 ,195 ,84783 ,81 ,48747 ,9 ,ןילָאװ

9, 521 

 556 ,ווָאנַארָאװ

 180 ,82 ,ואגעטרַאװ

 -43 ,34732 ,27"29 ,24 22 ,18"19 ,973 ,עשרַאװ
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*11 ,69-66 ,62:60 ,5855 ,53 ,49747 4 

,115 ,113 ,94 ,91789 ,86 ,84 ,82 ,841 2 

,350-249 ,343 ,3235 ,155 ,134 ,129 3 

,423 ,414 ,399 ,3917390 ,366 ,2 

453 ,450 ,4477445 ,441 ,435 ,8 

,511 ,505 ,499 ,492:491 ,485 ,156 ,4 

1 592 

 588 ,499 ,393 ,90 ,82 ,דנַאלסורסײװ

 ,38 ,35 ,31 ,23 ,12'14 ,10 ,9 ,6 ,2 ,1 ,ץנליוו

0 51'49, 64, 72, 8381, 90, 97, 101, 

7 115, 1239, 151:149, 197:195, 337, 

0, 12323387, 441, 446:445, 491, 505, 

559 

 444 ,ןיוו

 591 ,קסוועטיל עקָאסיװ
 345 ,קצעיװָאזַאמ עקַָאסיװ

 484 ,עקשטילעיוו

 50 ,ןלאבריוו

 483 ,479 ,460 ,ץינשיוו

 329 ,315 ,309 ,167 ,166 ,33 ,װָאקשיװ

 589 ,ץװַאדָאלװ

 56 ,12 ,קעװַאלצָאלװ

 561:566 ,וָארגנעװ

 183 ,עילאפטסעוו

 356 ,85 ,ץיװַאקברעװ

 476 ,װָאשיײיבאז

 350 ,ָאדולבַאז

 ,425 ,308 ,181 ,88 ,81 ,71 ,31 ,6 ,עיבמעלגַאז

4, 447446, 4517450 

 459-458 ,450 ,עשטרעיװַאז

 589 ,587 ,344 ,87 ,85 ,שטשָאמַאז

 47 ,8 ,ןישנָאבז

 547 ,ווָאנובלָאדז

 571 ,38 ,אלָאװ אקסנודז

 502 ,498 ,496 ,494 ,װעשטָאלז

 171 ,װָאלעז

 556 ,קצדולָאשז

 589 ,וועיקלושז

 587 ,אקוועיקלושז

 60 ,59 ,יקרַאשז

 521 ,ץעיוװישז

 501 ,ָאנישז

 509*516 ,לטעשז
 340 ,6 ,ַאװענעשז

 48 ,הפיח

 דנַאב ןטייווצ ןופ לטעצכוז

 344 ,קצעיװָאזַאמ וװָאשַאמָאט

 56 ,ןישטרָאט

 56 ,ןישטרַאט

 498 ,495 ,לָאּפָאנרַאט
 491'493 ,480 ,117 ,90 ,61 ,4 ,ענרָאט

 5537549 ,ןישטוט

 421 ,ץערוט

 502 ,שטַאמולט

 167 ,שטשולט

 343 ,טַאטשנעיזערעט

 89 ,51 ,6 ,ייקרעט

 ,270 ,267 ,2617259 ,237 ,163 ,116 ,קיגװַארט

0, 311, 316:2314, 441, 592:591 

 6 ,טספירט

 ,205 ,185 ,122 ,116'117 ,113 ,72 ,עקנילבערט

3, 236, 239, 256, 267"266, 292, 316, 

8, 339, 343, 345, 351-349, 357, 360, 

253, 441, 567-566, 519-516, 588 

 498 ,יקָאטרַאװשט

 588 ,491 ,181 ,עיכעשט

 539 ,ןימעשט

 *47 ,44 ,35 ,32 ,32 ,13 ,12 ,ָאכָאטסנעשס

8, 60759, 83, 86-85, 90, 107, 110, 112, 

17, 5, 210, 267"266, 208, 311, 315, 

8, 429425, 4267421, 441, 450, 505 

 84 ,72 ,װעינָאטסנעשט

 50 ,48 ,ץיװָאנרעשט

 84"87 ,64 ,5553 ,33'34 ,וָאקַאינרעשט

 510 ,רָאװַאי
 593 ,500 ,497 ,494 ,152:151 ,עקוָאנַאי
 501 ,וָארָאטקַאי

 6 ןַאּפַאי
 89 ,6 ,עיװַאלסָאגוי

 400 ,335 ,םילשורי

 501 ,װָאשטאנאכ

 462:461 ,345 ,װָאקרַאכ

 569 ,קינלעימכ

 588 ,508 ,316 ,261 ,88 ,םלעכ

 ,197 ,187 ,183 ,133 ,113 ,82 ,38 ,ָאנמלעכ

44, 360, 441, 506*505, 585 

 ,71 ,68 ,5453 ,41 ,32 ,24 ,20 ,5'6 ,שודָאל

4 44, 87, 94, 98, 1097107, 115, 181, 

1, 329, 344, 355'352, 441, 508*505, 

2, 590 



 דנַאב ןטייווצ ןופ לטעצכוז

 517'520 ,עװכאל

 534"535 ,שטיוועכאל

 502 ,שטאימָאל

 272 ,166 ,קענַאימָאל

 564563 ,עשזמָאל

 ,328 ,316'317 ,255 ,164:163 ,113 ,ןָאדנָאל
0, 334, 250, 354, 358-2357, 398 

 570 ,קסַאל

 501 ,יקצַאל

 4 ,װָאטרַאבול

 90 ,87 ,85 ,81 ,63 ,33732 ,123 ,4 ,ןילבול

1, 95, 123, 170"169, 181, 185"184, 236, 

0, 329, 341, 349, 356, 370, 4427441, 

0 4199, 586, 588, 593:591 

 552 ,לָאּפיװדול

 594 ,ץצינינול

 546 ,358 ,90 ,23 ,10 ,קצול

 562 ,95 ,7 ,װָאקול

 398 ,עװַאביל

 5577-554 ,509 ,49 ,עדיל

 ,195 ,181 ,90 ,83 ,51749 ,23 ,10 ,6 ,2 ,עטיל

241 

 561 ,שטיבויל

 182 ,גיצּפייל

 516 ,513 ,רעדלעו רענַאשטיּפיל

 498 ,וָאנשיל

 398 ,10 ,דנַאלטעל

 ,313 ,195 ,192 ,151 ,95 ,52 ,15 ,גרעבמעל

7, 463:462, 4997492, 503500, 

8, 593 

 594 ,ןינעל

 588 ,ענשטנעל

 ,423 ,391 ,343 ,266 ,190 ,167 ,16 ,ןיקלַאמ
1, 579 

 12 ,וָאטסַאמ

 423 ,328 ,196 ,6 ,עװקסָאמ

 567 ,ידָאבָאקָאמ

 479 ,װָאקַאמ

 551 ,ץנַאקידרָאמ

 364 ,ץעינַאקישטרָאמ

 10 ,לעסרַאמ

 494 ,48 ,9 ,עיצילַאג חרזמ

 560'561 ,לָאשודָאימ
 559 ,ירָאימ |

 ,568 ,2394 ,316-315 ,239 ,192 ,173 ,קענַאדיײמ
6, 591 

469 

 69 ,וָאנַאלימ

 588 ,236 ,קסגימ

 565'566 ,10 ,קצעיװָאזַאמ קסנימ

 451 ,448 ,ץיװָאלסימ

 471 ,468 ,452 ,װָאכעימ

 547 ,קסלעימ

 518 ,שטיװעשטַאקימ

 5317520 ,רימ

 527 ,עקנַארימ

 479 ,ץינעלשימ

 171 ,עװַאלמ

 185 ,78 ,הדסמ

 567*569 ,87 ,שטירזצמ

 470 ,ץילעמ

 510 ,יקינלעמ

 402 ,לעמעמ

 427 ,עצישזרדנעמ

 81 ,ץיצילַאג ברעמ

 480 ,474 ,היבחרמ

 584 ,544:542 ,514 ,180 ,קעדורגָאװַאנ
 571 ,ַאקיעליװָאװָאנ

 89 ,שטנָאסיװָאנ
 584 ,516 ,רעדלעװ רעקָאבילַאנ
 529 ,קָאבילַאנ

 394-293 ,שטָארַאג
 168 ,קיװרַאנ
 113 ,52 ,קרָאיוינ
 534531 ,שזיווסעינ

 ,4412 ,360 ,316 ,267 ,117 ,113 ,רָאביבָאס

21)87 

 85 ,רימָאדנַאס

 501 ,498 ,494 ,װָאסאס

 ,447*448 ,444 ,440 ,315 ,208 ,88 ,ץיװָאנסָאס

2, 458-455 

 90 ,84 ,וָאלָאקָאס

 498 ,אקוװָאלַאקָאס

 345 ,ילָאקָאס

 544 ,ינרַאס

 390 ,ןַאיצנעװס

 87 ,װָאיעלוס

 539-538 ,ןילָאטס

 219 ,דארגנילאטס

 לָאּפָאניטנַאטסנַאק : עז ,לובמַאטס

 583 ,עצּפלָאטס

 502 ,494 ,461 ,וָאװַאלסינַאטס
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 557 ,יקנירַאטס

 166 5 ,װָאשאטס

 315 ,ץיװַאכַארטס

 502 ,ירטס

 547 ,ווָאביס

 84 ,קעניצָארעיס

 513 ,ענישטשיאטַאריס

 ,181 ,8988 ,71 ,59 ,32:31 ,21 ,עיקַאװָאלס

0, 298, 449, 458 

 584 ,541 ,183 ,םינָאלס

 328 ,קסנעלַאמס

 5027501 ,496 ,טַאלַאקס

 50 ,עיװַאנידנַאקס

 519 ,315 ,ָאקסישזרַאקס

 3487347 ,לדיקס

 405 ,3947393 ,דנַאלטסע

 458 ,449 ,ךיירטסע

 501 ,עצײהדָאּפ

 514 ,עקרעיװָאידַאּפ

 562 ,181 ,90 ,עישַאלדָאּפ

 594 ,טסָאהָאּפ

 84 ,וָאנילוַאּפ

 535 ,520 ,517 ,442 ,עיסעלָאּפ
 183 ,ןרעמָאּפ

 ,387 ,1977196 ,149:148 ,141 ,133 ,רַאנָאּפ

1, 394, 407-404 

 ,210 ,259"261 ,237 ,223 ,163 ,116 ,וָאטַאינָאּפ

0, 2316314, 243, 349, 441, 591" 

592 

 498 ,רעדלעװ רעצוװָאקינָאּפ
 50 ,שזעיוװעינָאּפ

 589 ,168 ,זירַאּפ

 4 ,װעשטרַאּפ

 441 ,344 ,ןזיוּפ

 ,35 ,33 ,31 ,23:/24 ,19 ,1615 ,6'7 ,ןליוּפ

9 51, 197, 329, 357 

 452 ,ץליּפ
 536-535 ,517 ,15 ,קסניפ

 3297328 ,315 ,311 ,87 ,װָאקרטעיּפ

 483 ,482 ,480 ,464 ,315 ,װָאשַאלּפ

 6 167 ,ָאװעינּפ

 56*58 ,יוועינּפ

 439 ,183 ,גָארּפ

 166'167 ,עגַארּפ

 441 ,םישטָאקָארּפ

 דנַאב ןטייווצ

 538:536 ,ץנַאשזורּפ

 43 ,וָאקשורּפ

 527 ,יקולירּפ

 502:501 ,ינַאלשימערּפ

 10 ,קיטישּפ

 498 ,492 ,לסימעשּפ

 571 ,ץינעלַאפ

 459 ,ייראפ

 549 ,יקראוולופ

 350 ,עיפלעדאליפ

 398 ,דנַאלניפ

 184 ,181 ,50 ,10 ,ךיירקנַארפ

 87 ,84 ,וָאנַארעצ

 540-539 ,ןירבָאק

 441 ,407 ,50 ,10 ,2 ,ענווָאק

 90 ,83 ,48 ,46 ,13 ,9 ,לעװָאק

 498 ,יקַאזָאק

 509 ,ןישטשיאלזַאק

 476 ,457 ,47 ,ץיװָאטַאק

 328 ,312 ,ןיטַאק

 506 ,344 ,187 ,ָאלָאק

 498 ,494 ,48 ,ײמָאלָאק

 584-582 ,ָאװעשטידלַאק

 521 ,ץירַאװלַאק

 584 ,"ןינילאק,

 592 ,337 ,שילַאק

 544 ,ווָארַאמָאק

 459 ,יטנָאק

 585 ,ןינָאק

 460 ,431 ,427 ,329 ,315 ,308 ,לָאּפצעינָאק

 439 ,51 ,6 ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק

 519 ,װָאסָאק

 552 ,לָאּפָאטסָאק

 466 ,460 ,ינאלּפָאק

 5027501 ,עציװָארָאק

 381 ,אזערעב זוטרַאק

 557 ,ץינערוק

 357 ,ָאַאסַאריק

 10 ,װעינישיק

 345 ,עװַאדָאלק

 160 ,ץינשאלק

 594 ,531 ,קצעלק

 353 ,ןישינק

 346 ,גרעבסגינעק



 דנאב ןטייווצ ןופ לטצצכוז

 183 ,160 ,עיטַאָארק
 501 ,ָאװָארָאהָאל-ָאקניסַארק

 593 ,315 ,קינסַארק
 -85 ,81 ,68'69 ,59'61 ,48-47 ,35 ,4 ,עקָארק

6, 9089, 160, 184, 2027201, 210, 213, 
3 311, 313, 327, 330, 341, 441, 452, 
0, 594 

 593 ,ןישורק
 511 ,343 ,יקנירק
 588 ,גושטנעמערק
 549-548 ,ץינעמערק
 456 ,וָאנַאשק

 479 .ַאקבַאר
 ,107 ,104 ,85 ,81 ,62 ,59 ,13 ,12 ,םָאדַאר

2, 170, 195, 199, 311, 315, 329-328, 
53 

 432 ,284 ,91 ,87 ,4 ,קסמָאדַאר
 557*558 ,ןודַאר
 556 ,שטיװעקשודַאר
 537:526 ,ןיזדַאר
 496 ,ןיטַאהָאר
 496 ,ַאקסור ַאװַאר
 5537549 ,5467544 ,104 ,90 ,83 ,10 ,ענוװָאר
 501 ,וָאשטנַאר
 588 ,װָאטסָאר

271 

 529 ,שטיוועשנעבור

 509 ,ַאקסרָאװַאי אדור

 395-2393 ,רעדלעװו רעקצינדור

 84 ,וָאקטור

 350 ,50 ,48 ,23 ,9 ,עינעמור

 ,328 ,197 ,101 ,57 ,51 ,49 ,15 ,2 ,דנַאלסור

7, 517 

 11710 ,עגיר

 561 ,ץיװייר

 358 ,354 ,88 ,86 ,81 ,56 ,20 ,"ךייר,

 171 ,עשייר

 354 ,װָאטרעבמער

 441 ,50 ,לװַאש

 357 ,6 ,ײכנַאש

 551 ,וָאקבוש

 454 ,449 ,444 ,442 ,95 ,8988 ,82 ,ץייווש

 398 ,11 ,10 ,ןדעװש

 11 ,םלָאהקָאטש

 556 ,ןישטושטש

 5386 ,אינבעש

 563 ,95 ,90 ,87 ,33 ,10 ,ץעלדעש

 458 ,454 ,אלָאדָארש

 591 ,536 ,465 ,14 ,ביבא לת

 362 ,350 ,78 ,יח לת



 דנַאב ןטירד ןופ לטעצכוז

 35 ,קעלָא ,וָאגובַא

 121 ,לואש ,רוגיבא

 27 ,םייח ,שטיװָאמַארבַא

 369 ,עילָאּפ ,שטיװָאמַארבַא

 85 ,המלש ,קינלוגָא

 109 ,השמ ,ןַאמגַא

 283 ,ימגא

 167 ,םירפא ,ךַאברעיױא

 146 ,22721 ,.רד ,לאיחי ,סַאלטא

 241 ,דוהא ,לארביא

 90 88 ,וָאנַאװיא

 48 ,ןַאװיא ,שטיװָאנַאװיא

 362 ,לאומש ,ןַאבזיא

 1473 ,בקעי ,ןַאמלעדייא

 192 ,170 ,.נעג ,רעוַאהנזייא

 390 ,טרעבלַא ,ןייטשנייא

 67 ,רזעיבא ,רעבמיא

 161 ,השמ ,רעגניא

 137 ,.ל .א ,ןַאמרעטסיא

 166 ,ץישָאט ,ןַאמטלַא

 436 ,415 ,408 ,245 ,ןתנ ,ןַאמרעטלַא

 112 ,עשטװָאד ,יקצעינעילַא

 18 ,15114 ,(קעלָאב) ןושרג ,ףעלַא
 37 ,ַאירַאמ ,אנװָארדנַאסקעלַא

 146 ,יכדרמ ,שטיוועלינַא

 263 ,יקסװַארָאמ ַאקבוסָא

 65 ,יקסנישאטסָא

 159 ,.שזניא ,יקסנישאטסָא

 149 ,רַאקסָא

 112 ,השמ ,דראקסָא

 250 ,(קייא) קחצי ,שטיוװָאנָארַא

 106 ,קילומש ,קַאלשַא

 49 ,יזיא ,יקסװָארעשָא

 3029 ,דוד ,ָארבָאב
 217 ,ןעודָאב
 215 ,װעינדָאב
 107 ,לשרעה ,יקסוָאקישזָאב

 162 ,149 ,היבוט ,יקסװָאקישזָאב
 20 ,עיטאב

 ןשטנעמ

 ,344 ,314 ,245 ,235 ,סמיעשזד רוטרַא ,רופלַאב
7, 380, 383, 388, 420 

 66 ,ןרהא ,דנָאב

 21 ,םולש ,טאב

 35 ,34 ,םירפא ,קושטלַאקַאב

 74 ,62 ,טשקאב

 32 ,אנעיכ ,אקסװָארָאב

 422 ,רעב ,וָאכָארָאב

 16 ,ינעג ,יקסװָאנַארַאב

 220 ,ףסוי ,ץַארַאב

 5 ,לכימ ,שטיװרָאב

 283 ,ןײטשנרָאב

 66 ,יקצאילבוב

 61 ,ינָאידוב

 54 ,וָאקשטוב

 228 ,152:151 ,148 ,146 ,באז ,דלָאגמױב
 152:151 ,םעס ,קריוב

 22 ,19 ,טַאלוב

 86 ,22'23 ,19 ,קַאלוב

 369 ,יכררמ ,ןייטשמוב

 159 ,ןמחנ םייח ,קילַאיב

 102 ,קעינָאמ ,ןַאמקילַאיב

 83 ,י ,ןַאמלעגיב

 159 ,,מ .י ,ןַאמרעדיב

 379 ,השמ ,ןָאסנילײב

 35 ,31 ,אמגעיב

 5957 ,סואלעיב

 6861 ,65 ,60-53 ,20 ,19 ,9 ,היבוט ,יקסלעיב

 60 ,21 ,25 ,20 ,ץיסוז ,יקסלעיב
 62 ,לעדוי ,יקסלעיב

 146 ,60758 ,56 ,27 ,25 ,20 ,לאהשצ ,יקסלעיב
 312 ,רָאיַאמ .נעג ,ףָאשיב

 20 ,עלצװ ,ךָאלב

 17 ,םולב

 139 ,ברה ,םולב

 414 ,31 ,7 ,(ןומצע) .רד ,שטיװָאמולב

 370 ,ײרדנַא ,לעמולב

 3 ,ןמחנ ,לַאטנעמולב

 263 ,אנאיד ,דלעפנעמולב

 102 ,100 ,הירא ,ןייטשנעמולב
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 דנַאב ןטיוד ןופ לטצצכוו

 20 ,ריאמ ,טילב
 31 ,20 ,ףסוי ,ןייטשיילב

 433 ,הנשוש ,יראנב
 ,316 ,314 ,254 ,139 ,115 ,דוד ,ןוירוג ןב

9, 382, 384, 388-386, 391, 398-395, 
4, 407, 410 

 395 ,יבצ ןב
 386 ,190 ,ןימיגב

 ,250 ,245 ,235*236 ,1407138 ,טסנרע ,ןיוװעב
6 390-389, 394-392, 404 

 107 ,קחצי ,רעקעב
 107 ,שירוא ,עקשטילרעב

 262 ,בקעי ,ןַאמרעב
 251 ,יליב ,ןייטשנרעב

 369 ,םַאיליװ ,ןייטשנרעב

 146 ,32 ,.רד ,ָאעל ,ןייטשנרעב
 265 ,239 ,ּפיליפ ,ןייטשנרעב

 56 ,קחצי ,שטיװָאקרעב
 58 ,שרעה ,יקסווָאקרעב
 137 ,גילעז ,יקצעדָארב

 102 ,100 ,לאיחי ,ןײטשנָארב
 386 ,248 ,2236 ,149 ,השמ ,יקסװַאלסַארב

 20 ,יקסנירב
 430 ,380 ,םייח ףסוי ,רענערב
 112 ,לארשי ,רענערב

 25 ,הנוי ,יקציװָאטסערב
 401 ,אבכוכ רב

 148 ,לווייפ ,אזװַאג

 241 ,123 ,והילא ,במָאלָאג

 112 ,עבול ,גרעבדלָאג

 152 ,לבייל ,גרעבדלָאג

 106 ,חסּפ ,גרעבדלָאג

 : 112 ,דבכוי ,עדלָאג

 97 ,95 ,סירָאב ,ברַאפדלָאג

 370 ,.רד ,לארשי ,ןײטשדלָאג

 132:131 ,ץרּפ ,ןײטשדלָאג
 264 ,16 ,װַאלסידַאלװ ,ַאקלומָאג

 141 ,136 ,ףסוי ,רַאג

 65 ,ןָאדרָאג

 389 ,טראג

 431 ,ידלַאבירַאג

 37 ,קילערָאג

 146 ,.רד ,לקניפרָאג

 160 ,לקניפרָאג

 412 ,ףסוי ,ןירדג

 435 ,לחר ,רבוג
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 54 ,6 ,ןויִצ ןב ,ץיװַאקלוג

 252 ,ארויג

 ,95 ,34 ,33 ,(ַאשימ ַאידַאיד) ַאשימ ,ןַאמנעדליג

100 

 28 ,9 ,קישטליג

 102 ,100 ,לרעב ,דלָאגניג
 84 ,לרעב ,גרובצניג

 330 ,לטיג ,גרובזניג

 83 ,עקלימ ,שטיװָאמיסַאריג

 32 ,סָאלייריג

 92 ,בקעי ,רעלעג

 92 ,לטָאמ ,דנַאפלעג
 70 ,רעּפלעג

 25 ,םולש ,גנילרעג

 103 ,לדנעמ ,טכערעג

 370 ,137 ,(בוגרא) ריאמ ,יקסווָאבַארג

 128 ,126 ,המלש ,יקסנעזדָארג

 212 ,םייח ,עדַארג

 369 ,249 ,ןַאשוד ,לעװַארג

 160 ,ןַאפעטס ,קעיַארג

 395 ,יירדנַא ,ָאקימָארג

 159 ,ןתנ ,סָארג

 165 ,160 ,66'61 ,17 ,ץקייב ,ןַאמסָארג

 434 ,םעונ ,ןַאמסָארג

 154'155 ,136 ,.ר טרוק ,ןַאמסָארג

 15 ,(קעטעימ) רעבורג

 392 ,ידיירג

 69 ,וָאנַאבירג

 33 ,ַאיליא ,סיירג

 96 ,לרייז ,ןירג

 25 ,ץיניּפ ,ןירג

 163 ,קחצי ,םיובנירג

 414 ,178 ,129 ,ןמלז ,גרעבנירג

 15 ,ןַאּפשנירג

 234 ,והילא ,ןיקבָאד

 340 ,.נעג ,סעלגָאד

 37 ,וָאדיװַאד

 66 ,ַאקדיװַאד

 389 ,ןָאטלַאד

 107 ,ליח ,רעגיצנַאד

 214 ,210 ,3 ,,רד ,קערַאמ ,יקצעשזרָאװד

 23 ,10 ,.רד ,רתלא ,יקצערָאװד

 395 ,שטירק ,סנָאשזד

 293 ,155 ,141 ,136 ,םירפא ,לקד

 262 ,װַאלסעלָאב ,רענבָארד

 15 ,לּפָאק ,ןאמרעבָאה
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 77716 ,םייח ,ןַאמכָאה

 250 ,יסוי ,רעגרובמַאה

 283 ,.רד ,טנַארימַאה

 16 ,ןַאמענַאה

 200 ,ןָאסירַאה

 ,235 ,197 ,192 ,180 ,99 ,57 ,ףלָאדַא ,רעלטיה

6 321, 332, 404 

 173 ,8 ,ךירנייה ,רעלמיה

 99 ,ןַאפ ןָארַאב ,ןַאמלעה

 421 ,השמ ,סעה

 325 ,ףסוי ,ןַאמטפעה

 147 ,.ז ,גנירעה

 422 ,420 ,379 ,219 ,195 ,רָאדָאעט ,לצרעה

 160 ,,רד ,ןרָאהנעשרעה

 281*382 ,דעהדואוו

 37 ,שטיװָאנַאכעצואװ

 388 ,ּפָאקואוו

 31 ,םייח ,ןישטָאװ

 85"88 ,24 ,ײלָאקינ ,ןינַאכַאװ

 89 ,יקטנַאיכַאלַאװ

 175 ,142 ,137 ,טרעברָאנ ,םײהלָאװ

 27 ,20 ,המלש ,יקסיװָאקלָאװ

 20 ,אינעג ,יקסיװָאקלָאװ

 34 ,ָאקנעליסַאװ

 215 ,הנשוש ,ןַאמסקַאװ

 202 ,גרוברַאװ

 397 ,ןעטסָא ,ןערָאװ

 27 ,יקסװַאשרַאװ

 16 ,ַאדנַאװ ,אקסװעלישַאװ

 385 ,לעװיײװ
 353 ,ליגיבא ,דנַארבניײיװ

 8 ,,רד ,סקַאמ ,ךיירנייוו

 106 ,השמ ,רעדעלסיײיוו

 246 ,םעיחי ,ץייוו

 -295 ,287 ,282 ,213 ,235'236 ,םייח ,ןַאמצייוו
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 385 ,דנאלטיימ ,ןָאסליװ

 312 ,ךדרָא סלרַאשט ,טייגניוו
 37 ,רָאטקיװ

 43 ,קצינָאמ ,יקסנישיוו

 380 ,ףסוי ,ןיקתיו

 17 ,13 ,עקדַאלװ

 31 ,רימידַאלװ ,אברעוו

 28 ,.װדַא ,םייהטרעו

 42 ,יקצילבָאז

 89 ,ןימינב ,שטיװָאנַאמלַאז

 דנַאב ןטיוד ןופ לטעצכוז

 282 ,262'263 ,לימצ ,ןײטשרעמָאז
 27 ,לכימ ,יװָאקמַאז

 28 ,27 ,9 ,ןירָאז

 153 ,םהרבא ,ןייטשרעבליז

 34 ,ךענעה ,ןאמיז

 153 ,השמ ,יריעז

 315 ,דצלג ,לבבורז

 148 ,בקעי ,לבבורז
 1127111 ,עינַאװ ,רעטַאיבושז

 331 ,לַאשרַאמ ,װָאקושז

 255 ,18 ,16:15 ,ַאלָאר ,יקסרעימישז

 1232 ,הביבח
 196 ,185 ,ןרהא ,עשי-רטוח
 221 ,אלעב ,ןזח

 90 ,רשא ,ץפח
 90 ,בייל השמ ,ץפח

 414 ,םייח ,ידורח
 121 ,רפוס םתח

 248 ,ףסוי ,ןיקנעבַאט

 301 ,149 ,קחצי ,ןיקנעבַאט

 417 ,השמ ,ןיקנעבַאט

 37 ,װָאקישזדַאט

 263 ,סַאנָאי ,װָאקרוט

 104 ,לשרעה ,ןַאמכייט
 102 ,100 ,םהרבא ,יקסניצָאקיט

 57 ,רעטלַא ,ןיטקיט
 159 ,ןימינב ,םיובנענעט

 59 ,בוַארט

 137 ,,רד ,לכימ ,ביורט

 ,289 ,265 ,236 ,234 ,,וצרּפ ,ירעה ,ןַאמורט
6, 298 

 4 ,היעשי ,קנורט
 112 ,לבייל ,סורט

 417 ,יל"יווגירט

 414 ,דוד ,רעגערט

 171 ,לואּפ ,ןַאמּפערט

 67 ,60 ,28 ,װעיאּפאשט

 32 ,קחצי ,יושזושט

 ,386 ,383 ,302 ,ןָאטסניװ ,לישטרעשט
 67 ,ַאינוינ ,יקסגירעשט

 8 ,רענרעשט

 70 ,69 ,װָאלַאקשט

 90 ,יקציװלַאי

 59 ,לארשי ,שטיװעלעקנַאי

 369 ,252 ,יבצ ,שטיװָאבוקַאי



 לטצצכוז

 67 ,עדלָאג ,יקסװָאמיקַאי
 228 ,הנח ,םולברַאי

 228 ,205 ,148 ,139 ,יכדרמ ,םולברַאי

 : 419 ,שאוהי

 132 ,120 ,לאוי

 25 ,ףסוי ,שטיוװעלעדוי

 160 ,ףסוי

 16 ,15 ,השמ ,רעגעי

 27 ,ילא ,שטיװָאנװעי

 162 ,ריאמ ,ירעי

 36 ,הפי

 6560 ,עשוהי ,הפי

 76 ,.א .י ,ָאקנעצמַאכ
 30 ,ָאקנעשטשמָאכ
 431 ,והילא ,ןהכ

 290 ,היבוט ,ןהכ
 75 ,קחצי ,לעקעדיכ

 147 ,ףסוי ,הסכ

 102 ,עסיז ,ץכ
 353 ,באז ,ימרכ

 285 ,32 ,םייח ,רַאזַאל

 12 ,לכימ ,ןײטשרעטָאל
 178 ,יבצ ,םאזגנאל

 148 ,לרעב ,רעקָאל
 327326 ,322 ,דלָארעה ,יקסַאל
 31 ,20 ,בוד ,רעברָאל

 429 ,המלש ,איבל

 201 ,141 ,.מ ,רענילבול

 157 ,היבצ ,ןיקטעבול

 7 ,ץזול

 37 ,קלַאפ ,ןיקול

 36 ,עירול

 107 ,יבצ ,ןָאזרעביל

 38 ,םהרבא ,יקסוװָאדיל

 285-284 ,146 ,רזעילא ,יקסווָאדיל

 67 ,יקסדיל

 65 ,59 ,56 ,לכימ ,שטיװָאביײל

 435 ,210 ,204 ,.ה ,קיווייל

 16 ,דוד ,ןַאמייל

 88 ,קחצי ,גרעבנעטכיל

 194 ,.שזניא ,םייהנעיליל

 21 ,והילא ,שטיװַאשּפיל

 172 ,136 ,בקעי ,ץישפיל

 15 ,ץעקטָאמ ,ןַאמרעדעל

 102 ,המלש ,ןַאמרעדעל

 205 דנַאב ןטיוד ןופ

 93 ,ןאמהעל

 108 ,לבייל ,וועל

 15 ,שריה ,ןיוועל

 148 ,רעזייל ,ןיוועל

 138 ,.רד ,טרוק ,ןיוועל

 173 ,.רד ,ייצל

 12 ,ןַאמרעל

 32 ,ןגח ,דיגַאמ

 29 ,רזוצ ,ַאזַאמ

 18 ,יקציװָאטַאמ

 92 ,רתלא ,שטיװָאריאמ

 423 ,370 ,ץדלָאג ,ןָאסריאמ

 68 ,השמ ,ןָאסריאמ

 432 ,עידַאק ,יקסווָאדָאלָאמ

 30 ,ָאטָאלָאמ

 229 ,.ש ,טומַאלַאמ

 27 ,רַאזַאל ,ןיבלַאמ

 148 ,סחנּפ ,ילַאמ

 353 ,ריאמ ,ץלַאמ

 205 ,קיציא ,רעגנַאמ

 385 ,170 ,.נעג ,ירעמָאגטנַאמ

 30 ,םייהרענַאמ

 265 ןַאי ,קירַאסַאמ
 294 ,לאגי ,ןָאזנעסָאמ
 21 ,עיטעּפ ,װָארַאקאמ

 37 ,סילָאגרַאמ

 33 ,ללה ,סילָאגרַאמ

 129 ,.נעג ,ןַאגרָאמ

 156 ,.רד ,לאומש ,סעשָאגרַאמ
 3937392 ,389 ,345 ,טרעברעה ,ןָאסירָאמ

 257 ,6 ,לרעב ,קרַאמ

 153 ,ָאטינעב ,ינילָאסומ

 30 ,המלש ,ןיסומ

 89 ,לשרעה ,קינװַארומ

 89 ,םוחנ ,קישטװַארומ

 51 ,קעינָאמ ,יקסנישומ

 180 ,ןיטרַאמ ,רעיימ

 97*98 ,השמ ,דרַאלימ

 76 ,ץינָאד ,ןַאמכלימ

 90 ,היעשי ,ןַאמלימ

 262 ,ירַאליה ,ץנימ

 35734 ,םיסקַאמ ,ַארויסימ

 66 ,ךענעה ,ךאלמ

 37 ,וועידעוװדעמ

 33 ,עשימ ,יקסנילדעמ

 28 ,רעצלעמ
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 233 ,םלָאקלַאמ ,דלַאנָאדקעמ
 388 ,דלָארעה ,לקיימ קעמ

 340 ,.נעג ,ירייג'קעמ

 149 ,ַאידַאנ
 21 ,רצזייל ,יקציװָאג
 305 ,299 ,י ,דדונ
 241 ,השמ ,ןיקטונ
 194-193 ,ברה ,שטידיינ
 427 ,.מ .י ,ןַאמיײיג
 6'7 ,ךלמ ,טַאטשיײנ
 25 ,לרעב ,יקסװעיַאלָאקיג
 163 ,(רימנ) .מ ,יקסװָארימענ

 36 ,װָארובַאס

 17 ,ַאשרַאמ ,אקציװַאס

 83 ,77-16 ,36 ,טרעבָאר ,יקסװָאנַאטַאס

 167 ,ַאשַאס ,יקסװעשטַאכָאס

 94 ,קעזוי ,קיליָאמַאס

 163 ,ףסוי ,קַאס

 133 ,םוחנ ,וָאלָאקָאס

 90 ,װָאצריװגס

 4236 ,םהרבַא ,רעװעקצוס

 241 ,146 ,.מ ,סיקרוס

 181 ,ןילַאטס

 12 ,37 ,יקצירַאטס

 101 ,ןעגרוי ,ּפָאָארטס

 222 ,156 ,152:151 ,יאול ,לַאגיס

 396 ,395 ,,רד ,ללה ,רעווליס

 127 ,.ס .ס ,ןַאמרעװליס

 309 ,133122 ,(םייח) ָאצנע ,ינעריס

 422 ,ןמחנ ,ןיקריס

 20 ,םינָאלס

 37 ,שרעה ,רַאילָאמס
 387 ,לַאשרַאמ ,סטַאמס

 200 ,קָאקטיה ,טימס

 415 ,החמש ,זונס

 92 ,רעב יכדרמ ,לַאגעס

 28727 ,וָאנָאימעס

 ,13321132 ,130 ,19715 ,12 ,4 ,הנח ,שענעס
8, 244, 305 

 16 ,יקסלַאכיּפס

 241 ,לארשי ,ריּפס

 241 ,.מ ,ריּפס

 152 ,הנח ,רָאטקעּפס

 1615 ,("ַאטסמעז,) ןַאטיּפָאק ,יקצינטָאקס

 160 ,' ,טיגע

 דנַאב ןטיוו ןופ לטעצכוז

 202 ,בקעי ,ןייטשלעדע

 20 ,עשימ ,ןייטשלעדע

 2389"390 ,סנעמעלק ,ילטע

 152 ,הדוהי ,גרעבלע

 7412 ,1069 ,ןגח ,ןאמועטלע

 153 ,לארשי ,ןיקיורפצ
 65 ,קרַאמ ,ןייטשּפע

 401 ,יבר ,אביקל

 35 ,31 ,.רד ,ךילרע

 36 ,ינלָאדָאּפ

 57 ,םהרבא ,יקסנָאלַאּפ

 89 ,ַאידָאלָאװ ,װָאקַאילָאּפ

 107 ,ןמלק ,ַאדָאװילָאּפ

 29 ,ַאקוילָאּפ

 94 ,63 ,ָאקנערעמַאנַאּפ

 109 ,בקעי ,קַאשטנָאּפ

 108 ,רעזייל ,קַאשטנָאּפ

 55 ,53 ,25 ,19 ,רָאטקיװ ,ָאקנעשטנַאּפ

 102 ,לטָאמ ,קַאנרעטסַאּפ
 65 ,יקסװָאצַאּפ

 28 ,ַאקנעמָאנרַאּפ

 285 ,283 ,ַאשַאּפ

 49 ,װָאשטַאגוּפ

 103 ,השמ ,ןַאמרעטוּפ

 90 ,.רד ,ַאנימ ,ַאװַאשידיּפ

 15 ,םהרבא ,ןיקייפ

 3817380 ,ליּפ

 368 ,דוד ,יקסניּפ

 422 ,ָאעל ,רעקסניּפ
 15 ,רתלַא ,ווָאצניּפ

 1615 ,30 ,דוד ,װָאצניּפ

 15 ,שריה ,וָאצניּפ

 154 ,חסּפ ,שטאקעיּפ

 220 ,166 ,עקמורפ ,ַאקצינטָאלּפ

 37 ,דוד ,קינטָאלּפ

 15 ,ַאילימע ,רעטַאלּפ

 264 ,ינעג ,ןַאטעּפ

 90 ,88 ,שטיװָארסעּפ

 112 ,לרעב השמ ,שטיװָאכלעּפ
 32 ,סיטיירטרעּפ

 6 ,השמ ,רעגַארַּפ

 66 ,ןיגַאינַארּפ

 72 ,ַאכָאדורּפ

 112 ,ףסוי ,טובירּפ

 112 ,לװלעוז םייח ,טובירּפ

 55 ,ןנח ,ןַאמסערּפ
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 106 ,לענָאפ
 311 ,הכרב ,דלָאפ

 149 ,עקייח ,ןַאמלָאפ

 8382 ,רלב ,רעבראפ

 28 ,ןַאמלגיופ

 48 ,קחצי ,טנופ

 90 ,לרעב ,רערופ

 77 ,37 ,35 ,װָארָאדָאיפ

 66'67 ,20 ,שטיװָארָאדָאיפ

 93 ,דוד ,םיובנגייפ

 90 ,םהרבא ,גרעבנייפ

 29 ,לכימ ,שיפ
 100 ,ט אה ,רעשיפ

 106 ,ריאמ ,רעדעפ

 36 ,םוַאנ ,ןַאמדלעפ

 21 ,בייל ,ןַאמדרעפ
 14 ,סנַאה ,קנַארפ

 59 ,56 ,27 ,חסּפ ,גרעבדירפ

 8 ,ןַאמדירפ

 1417140 ,,רד ּפיליפ ,ןַאמדירפ

 ,מ ,ןינַאצ
 131 ,בקעי ןב יבצ
 31 ,20 ,ףסוי ,לבייוװצ

 31 ,בקעי ,לבייוװצ
 270 ,237 ,199 ,166 ,קחצי ,ןַאמרעקוצ
 51 ,ָאקנַאגיצ
 361 ,ןרהא ,ןילטייצ

 37 ,לַאבמיצ

 15 ,ךורב ,רעמיצ
 30 ,המלש ,רעמיצ

 388 ,בקעי ,ןַאמעניצ
 92 ,עשַאס ,שטיװָאנַאכעצ
 14 ,רענרעצ
 159 ,,א ,תנפצ

 15 ,שטיװָאנאגַאק

 75 ,29"30 ,.מ .ל ,שטיװָאנַאגַאק

 -146 ,19 ,11 ,9 ,7 ,5 ,4 ,השמ ,שטיװָאנַאגַאק
14 

 37 ,ןַאהָאק
 131 ,דרַאנָאעל ,ןעהָאק

 284"285 ,22 ,אבַא ,רענװָאק

 21 ,והילא ,יקסנעווָאק

 37 ,31 ,קַאּפװָאק

 15 ,קַאזָאק

477 

 166 ,עקנָאל ,יקסדָארבעשזַאק
 208 ,עקרעמש ,יקסניגרעשטַאק

 90 ,30 ,װָארָאמָאק

 255 ,.נעג ,רָאב-יקסוװָארַאמַאק

 22 ,עילָאק ,װָאילּפָאנָאק
 20 ,בקעי ,יקסוװָאכוינָאק

 389 ,ןַאלַא ,םַאהגנינָאק

 20 ,("קורק,) יײלָאקימ ,קישטשינַאק

 90 ,ןיטסוּפַאק

 2928 ,(ָאקנעשזַאב) ןיטסוּפַאק

 395 ,רזעילא ,ןַאלּפַאק

 84 ,סירָאב ,ןַאלּפַאק

 8785 ,25724 ,21 ,שריה ,יקסנילּפאק

 158 ,.ש ,יקסנילּפַאק

 32 ,לאומש ,יקסנילּפַאק

 8 ,ינעג ,ןַאמצַאק

 ,382 ,2380 ,201'304 ,223 ,לרעב ,ןָאסלענעצַאק

6, 401, 423 

 215 ,קחצי ,ןָאסלענעצַאק

 283 ,עקשזור ,קַאשטרַאק

 82779 ,ּפרַאק

 37 ,ָאקנעּפרַאק

 91 ,היעשי ,יקצעשַאק

 89'90 ,ָאסַאבוק

 7 ,םלעהליװ ,עבוק

 27 ,לאומש ,יקסנישטוק
 31 ,רעשטוק

 163 ,השמ ,לוק

 168 ,טדנוק

 31 ,קחצי ,גרעברעּפוק

 37 ,ןַאברוק

 90 ,הימחנ ,דנַאלרוק

 109 ,לדנעמ ,ןַאמייק

 225 ,ַאנעל ,רעלכיק

 31 ,טאלבמיק

 89 ,װָאריק

 196 ,193 ,189 ,ברה ,רענזוָאלק

 1239 ,תור ,רעגולק

 149 ,.מ ,רעגילק

 1087107 ,קחצי ,ןַאמניילק

 91 ,װָאשטשעלק

 54 ,רעלסעק

 8 ,ףסוי ,שימרעק

 15 ,יכדרמ ,טַאלבנעשרעק

 390 ,ילטרַאב ,םָארק

 148 ,יקסנילורק

 66"67 ,31 ,חרז ,ןעמערק
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 7312 ,37 ,רעזייל ,ןיװָאגָאר
 111 ,לעװַאּפ ,ןיזדַאר

 32721 ,דג ,טַאלבנזָאר

 106 ,ךלמ ,גרעבנזָאו

 ,175 ,150 ,142 ,1239:1237 ,ףסוי ,טפַאזנזָאר
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 175 ,1237 ,135 ,הסדה ,ָאקמיב-טפַאזנזָאר
 109 ,הניד ,דלַאװנעזָאר
 205 ,152 ,138 ,דוד ,לַאטנעזָאר

 36 ,יקסװָאקשזָאר
 102 ,ךלמ ,גרעבנזָאר

 162 ,ףסוי ,גרעבנטָאר
 118 ,דנומדע ,דלישטָאר
 15 ,לכימ ,קַאיַאר

 75 ,יבצ ,קַאיַאר
 385 ,לעמָאר

 432 ,תור ,וָאניבר
 321 ,163 ,(רוש) ןמלז ,ָאשאבור

 286"387 ,ָאנַאלעד ןילקנערפ ,טלעװזור

 423 ,יבצ ,ןייטשנזור

 253 ,יכדרמ ,ןַאמזיור

 144 ,.א ,סור

 89"90 ,וועיעפור

 129 ,ידייל ,גנידיר
 159 ,לארשי ,וָאטיר

 14 ,דרַאהנייר

 105 ,םייח ,דניקסייר

 336-224 ,הביבח ,ךייר

 1239 ,ןועמש ,דניקפיר

 295 ,329 ,324 ,321 ,דוד ,זמר

 385 ,םהרבא ,יקצואווער

 285 ,קינזער

 414 ,הירא ,רעטער

 32 ,םהרבא ,יקסנירבַאש

 102 ,100 ,קעינָאמ ,ןירפיש

 43 ,לארשי ,יראש

 75 ,םהרבַא ,בוש

 22 ,21 ,ןיבוש

 152 ,ןתנ ,עבלַאװש
 403 ,.י .י ,ץרַאװש

 150 ,.וװ ,ָאעל ,ץראווש

 139 ,.רד ,קחצי ,דרַאבצרַאװש
 89-88 ,ץעװש

 358 ,םרימע ,טחוש

 89 ,ןַאמלוש

 111 ,יקסנַאמוש

 5754 ,עקסנַאמוש

 66 ,ןמלז ,שטיװָארעטסוש

 148 ,םייח ,רערוש

 67 ,קירע ,ןייטש

 106 ,לסָאי ,רעלדנעהנייטש
 105 ,103 ,םולש ,רעלדנעהנייטש
 12 ,לטָאמ ,ץילבנרעטש
 142 ,סוילוי ,רעכיירטש

 22 ,לאוי ,אטאבעשטש

 108 ,שזַאנישטעשטש

 246 ,הימחנ ,ןייש

 32 ,ַאיליא ,םיובנייש

 85 ,לארשי ,יקציװָאליש

 84 ,לאירזע ,יקציװָאליש

 217 ,הרש ,רעּפיש

 17 ,װַאלסידַאלװ ,יקסרָאקיש

 403 ,םהרבַא ,יקסנָאלש
 45 ,עשטיא ,שטיוועלומש

 285 ,םחנמ ,שטיוועלומש

 92 ,המלש ,רעלקומש

 27 ,צינָאינ ,יקסבולש

 27 ,ןַאװיא ,שטיװָאטַאמעש

 השמ ,תרש : עז ,קָאטרעש

 112 ,הכרב ,קַאּפש

 112 ,לשרעה ,קַאּפש

 152 ,בייל ,ןַאמזיּפש

 147 ,ףסוי ,קַאצנירּפש

 75 ,רעזייל ,קינלָאקש

 75 ,השמ ,קינלָאקש

 395 ,386 ,השמ ,תרש



 479 דנאב ןטירד ןופ לטעצעצכוז

 רעטרע .ב

 35 ,53 ,ץיוועקלעבא

 180 ,ןעגנימרעבָא

 8 ,װָאמַאדַא

 96 ,37 ,סצדָא

 99 ,שטורוװַא

 180 ,גרובסגיוא

 237 ,155 ,צילארטסיוא

 37 ,ןַאמוא

 ,175 ,173 ,154 ,151 ,132 ,124'126 ,ןרַאגנוא

1 200 256, 264, 265, 289"288, 330, 

1, 2334, 338, 341 

 ,259 ,109 ,38 ,33 ,19 ,11 ,8:6 ,עניַארקוא
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 76 ,ץאשוא

 81 ,80 ,77 ,שטימַאדזַא

 259 ,עיזַא

 100 ,קצָאװטָא

 177 ,טעזנעביא

 74 ,68 ,20 ,עיוויא

 74 ,63760 ,37 ,ץינעיוויא

 ,136 ,133 ,119 ,118 ,22 ,21 ,6 ,ץילאטיא

3, 145, 146, 157/149, 163, 200, 206, 

0, 237, 244/241, 249, 256, 265, 

4, 285, 303, 318-315, 320, 326, 328, 

0, 390, 417 

 ,188 ,183 ,174 ,153:152 ,146 ,123 ,עּפָאריײא

0, 198, 252, 342, 391 

 32 ,קָאשישיײיא

 396 ,תליא

 246 ,רחשה תליא

 395 ,235 ,טידניא

 180 ,קורבסניא

 לָאּפָאניטנַאטסנָאק : צז ,לובנַאטסיא

 99 ,97 ,עקװַארדנַאסקעלַא

 302 ,200 ,עירדנאסקצלא

 ,204 ,200 ,186 ,155 ,151 ,145 ,115 ,עקירעמַא

7, 239, 291, 340-339, 424 

 337 ,ןּפרעװטנַא

 146 ,היצנא

 8 ,דנַאלטסָא

 15 ,װָארטסָא

 14 ,12 ,ץילָאמסָא

 17 ,ענשטַאּפָא

 246 ,131 ,םיקיפא

 146 ,אטנַאס אװקַא

 ,125 ,122 ,120 ,118 ,115 ,24 ,18 ,לארשי ץרא

2, 142, 157:156, 160, 169:164, 
2, 1844, 187, 191, 194, 199, 200, 210, 
9, 236, 240, 316, 326, 343, 379, 399, 
21 424 

 112 ,עשרָא
 246 ,131 ,בקעי תודשא
 333 ,316315 ,225 ,168 ,םישטנעיװשָא
 334 ,ןולכשא

 186 ,וָאבָאב

 287-286 ,257 ,ןימַאגַאב

 404 ,דַאדגאב

 67 ,ידַאב

 147 ,לַאהנכײרידַאב

 393 ,293 ,153 ,144 ,לעזאב

 112 ,עקטָאב

 21 ,עינָאלָאב

 274 ,עיווילָאב

 173 ,גרעבמָאב

 331 ,רָאפסָאב

 104 ,ווָאנַארַאב

 ,50 ,48 ,44 ,38 ,337232 ,20 ,שטיװָאנַארַאב

10, 67 

 265 ,ירַאב

 396 ,395 ,עבש דאב

 ,288 ,283 ,173 ,132 ,130 ,129 ,125 ,טשעּפַאדונ

 195 ,גרעבכוב

 315 ,205"206 ,198 196 ,186 ,170 ,דלַאװנעכוב

 341 ,200 ,181 ,6 ,עירָאגלוב

 416 ,147 ,סערייא סענעוב

 341 ,283 ,טסעראקוב

 77 ,עשטקוב

 112 ,שזעיװָאלַאיב

 ,212 ,165 ,158 ,67 ,32 ,30 ,13 ,קַָאטסילַאיב

7, 307, 309, 317 

 15 ,ץלַאיב

 183 ,162 ,158 ,םָאטיב

 67 ,ןצטיב

 ,189 ,182 181 ,179 ,173 ,155 ,135 ,ןרעייב

2, 197-195, 240, 216 

 14 ,ײרָאגליב

 198 ,ןעזואהדליב

 34 ,עליב

 158 ,קסלעיב
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 266 ,259 ,ןַאשודיבָאריב

 316 ,225 ,וַאנעקריב

 295*296 ,ןרוא תיב

 312 ,ןוגד תיב

 246 ,הברעה תיב

 246 ,הטישה תיב

 396 ,הפוטנ תיב

 202 ,עעזנעקנַאלב

 3417340 ,274 ,200 ,154 ,151 ,6 ,עיגלעב
 14 ,ץעשזלעב

 291 ,קישזבלעב

 333 ,220 ,1823 ,173 ,158 ,ןידנעב

 ,150 ,142:141 ,138137 ,135 ,ןזלעב"ןגרעב
8, 111, 175, 178, 182, 190-189, 192, 
4, 197196, 205*201, 234, 236, 253, 
6 315, 368 

 290 ,274*219 ,191 ,173 ,23 ,6 ,ןילרעב
 316 ,ַאדוימרעב

 96 ,עצינשזערעב

 183 ,162 ,וַאלסערב

 312 ,םי תב

 61 ,שטיװָאניבַאג

 109 ,זדנָאינָאג

 17 ,אקטַאברַאג

 100 ,ןילָאװרַאג
 33 ,יקרָאג

 304 ,303 ,הגלוא תעבג

 246 ,133 ,רנרב תעבג

 412 ,304 ,246 ,241 ,םייח תעבג
 432 ,246 ,תבג

 342 ,רַאטלַארביג

 104 ,רעדלעװ רעװיליג

 290 ,זָאלָאכָאלג

 430 ,417 ,עובלג

 76 ,15 ,30 ,קָאבולג

 401 ,158 ,ץיוויילג

 395 ,381 ,246 ,לילג

 153 ,המלש ןג

 317 ,ַאונעג

 17 ,14 ,12 ,11 ,8 ,טנעמנרעװָאג לַארענעג
 383 ,ףנעג

 198 ,ףָאהסגנירעג

 271 ,ץילרעג

 208 ,דירסטערעג

 23 ,ענדָארג

 111 ,109 ,עװעיארג

 ףנַאב ןטירד ןופ לטעצכֹוז

 211 ,קעדורג

 21 ,ץילָאװ-סיורג

 240 ,334 ,321 ,דנַאלנכירג

 262 ,דלַאװגירג

 14 ,עצירג

 107 ,ַארבָאד

 154 ,סָאװַאד

 83 ,81 ,77 ,16 ,קָאדָארָאה דיװַאד

 316 ,6 ,194 ,6 ,5 ַאכאד

 35 ,ץיװַָארבמָאד

 104 ,רעדלעװ רעװָארבמָאד

 158 ,קיצנַאד

 246 ,הינגד

 24 ,עקװָארבוד

 85 ,57 ,54 ,33 ,ץערָאװד

 76 ,שטיװָאלינוד

 301 ,300 ,קריקנוד

 / יד ,ַאציבעשזד
 179 ,ןעזיד

 ,144 ,143 ,136 ,118 ,116 ,22 ,15 ,דנַאלשטיײד
8, 151, 154, 155, 157, 160, 161, 
3, 168, 169, 174, 1715, 178, 181, 
3, 190, 193, 198, 200, 236, 240, 
9, 253, 258, 265, 2197214, 280, 292, 
3, 329, 340, 341, 372, 390 

 30 ,ענסיד

 252 ,קוב"עד

 209-208 ,ףרָאדנעגעד

 32 ,ןיטַאלעד

 104 ,ןילבמעד

 22 ,21 ,19 ,9 ,ןישטערעד

 111 ,ןישטיהָארד

 16 ,30 ,עיורד

 163 ,עקירעמַא םורד

 60 ,ַאנװערד

 30 ,שטיװָאניװַאה

 148 ,דנַאלכָאה

 341 ,340 ,200 ,190 ,6 ,דנַאלָאה

 370"372 ,253 ,202 ,137 ,גרובמַאה

 216 ,רעװָאנַאה

 29 ,שטיוװעצנַאה

 13:68 ,קָאדָארָאה

 192 ,גרעבלדייה

 183 ,קעוואונעלעה
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 13 ,װָאשעיבורה

 301 ,הילצרה

 17 ,װַאלסישזדיואוו

 68 ,37 ,ןישזָאלָאװ

 210-268 ,גרובנעדלַאװ

 66 ,30 ,20 ,ערָאנעשטלָאװ

 285 ,3733 ,20 ,ןילָאװ

 85 ,עילָאװ

 12 ,רעדלעװ רעילָאװ

 180 ,זױהטַארּפלַאװ

 32 ,קָאשיליסַאװ

 21 ,קסיװָאקלָאװ

 32 ,20 ,וָאנָארָאװ

 ,100 ,97 ,33 ,31 ,18:17 ,14 ,13 ,עשרַאװ

6, 158, 166'162, 183, 186, 199, 217, 

1, 237"2236, 255, 257, 283, 317, 419, 
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 389 ,339 ,ןָאטגנישַאװ

 112 ,62 ,קסבעטיוו

 34 ,עקוועשטיװ

 ,68 ,38 ,36 ,28 ,19 ,11 ,9:6 ,דנַאלסורסיײװ

4 282, 309 

 ,255 ,166 ,109 ,34 ,32 ,30 ,23 ,13 ,ענליװ

2, 307, 317 

 34 ,רימָאקליװ

 173 ,136 ,ןיוו

 36 ,34 ,קיצָאסיװ

 106 ,אקבעיוו

 36 ,ןולעיוו

 356 ,ישיוו

 108 ,ץינשיוו

 90 ,14 ,עװַאדָאלװ

 216 ,שורעימישזדָאלװ

 342 ,עיצענעו

 262 ,װַאלצָארװ

 32 ,שטָאלבאז

 177-176 ,118 ,גרובצלאז

 102 ,שטשָאמַאז

 31 ,(רָארבנעכַארט) עקװויּפָאז

 269 ,226 ,ץנַאּפָאקאז

 24 ,ענישטשילקאז

 9 ,קעדולָאשז

 33 ,רעדלעוו רערימָאטישז

 257 ,עציװַאדעשזרבעשז
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 84'85 ,25:21 ,19 ,9 ,לטעשז

 106-105 ,14 ,וַאכעלעשז

 179 ,םאח

 338 ,125 ,הרדח

 ,309'314 ,301 ,295 ,251 ,248:245 ,הטיח

9, 346, 348, 359"350, 361, 311, 

281 

 106 ,װָארַאדַאט

 381 ,ַארוטנַאט

 401 ,ןישטלוט

 77 ,וװערוט

 83 ,שטיװעשַאמיט

 80 ,78-77 ,שטילבערעט

 335 ,119 ,ייקרעט

 187 ,185 ,ןײטשנוַארט

 131 ,עינַאװליסנַארט

 142 ,ןיישנַארט

 404 ,356 ,ילָאּפירט

 342 ,טסעירט

 168 ,עקנילבערט

 109 ,עניטסערט

 67 ,איליבמאשט

 21 ,ערוג-יקצענראשט

 106 ,ןימאכעשט

 112 ,ץעיװָאנאכעשט

 264 ,199 ,183 ,163 ,136 ,עיקַאװָאלסָאכעשט

5, 267 2107269, 214"213, 218, 289" 

3, 331, 324, 338, 341'340, 382 

 17 ,װָאכָאטסנעשט

 284-283 ,ץיווָאנרעשט

 217 ,עקנָאלבאי

 302 ,ַאטלַאי

 16 ,רעדלעװ רעװַאנַאי

 432 ,לאנבי

 299-294 ,246 ,2137212 ,151 ,רֹוגי

 ,256 ,132:1131 ,125 ,119 ,6 ,ץיװַאלסָאגוי

1, 395 

 106 ,ועשטוי

 246 ,םציהי

 36 ,קסלעי

 ,396 ,381 ,333 ,2312:2311 ,202 ,245 ,ופי

 ,320 ,297 ,247 ,240 ,187 ,122 ,6 ,םילשורי

42, 361, 374, 377, 381, 387, 389, 
2, 422 
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 55 ,וחירי

 425 424 ,420 ,154 ,152 ,232 ,11 ,לארשי

 34 ,ןישטָאב

 96 ,װָאקרַאכ

 257 ,1037102 ,100 ,םלעכ

 424 ,ןיקתיו רפכ

 435 ,גרוברו רפכ

 246 ,הלגח רפכ

 246 ,םייח רפכ

 417 ,354 ,210'311 ,296 ,294 ,למרכ

 ,163:162 ,159:158 ,156 ,21 ,14 ,12 ,שודָאל

3, 214, 238, 257, 280, 291, 370 

 393 ,302 ,247 ,ןורטַאל

 90 ,88 ,עװכַאל

 28 ,שטיװעכַאל

 303 ,לַאנַאק-שנַאמַאל

 192 ,טלַאצעגנַאל

 ,322 ,240 ,205 ,168 ,165 ,157 ,18 ,ןָאדנָאל

4 26, 2321, 3422338, 384-383, 390- 

2044 

 179 ,177 ,142 ,135 ,7 ,גרעבסדנַאל

2, 1987195, 211 

 3297324 ,322 ,315*318 ,ַאיצעּפסיַאל

 399 ,ןונבל

 104 ,15'16 ,וָאטרַאבול

 20 ,רעדלעװ רעקרַאבול

 ,156 ,104 ,18 ,15212 ,8 ,6 ,ןילבול
6, 255, 283'282 

 '280-279 ,276 ,קעבול

 396 ,311 ,דול

 162 ,ָאװַאקיװדול

 163 ,ףרָאדסקיװדול

 85 ,שטשישזדול

 67 ,ץצינינול

 8 ,וָאקול

 182 ,גרובמעסקול

 67 ,ָאכַאיל

 74 ,60 ,32 ,25'27 ,20 ,9 ,ץדיל
 283"2857 ,257 ,190 ,1827181 ,24 ,8 ,6 ,עטיל

 145 ,םיײהּפיײל

 398 ,395 ,סעסקוס קייל

 176 ,ץניל

 85 ,21"27 ,19 ,9 ,עשטשופ רענַאשטיּפיל

 174 ,ןעבעל

 257 ,8 ,דנַאלטעל

,0 

,8 

 דנַאב ןטירד ןופ לטעצכוז

 155 ,דלעפכעל

 284-283 ,גרעבמעל

 89 ,83 ,9 ,ןינעל

 109 ,ץנעל

 21 ,װעליהָאמ

 109 ,עירוזאמ

 316 ,ןעזוַאהטַאמ

 25 ,שטיװעשטָאמ

 68 ,ענשטעדָאלָאמ

 342 ,אטלַאמ

 31 ,20 ,שטיװעינַאמ

 153 ,ערטנָאמ
 ,258 ,18 ,67 ,6261 ,47 ,36 ,16 ,עװקסָאמ

2, 284, 341 

 84 ,עװַארקָאמ

 291 ,ַאװָארטסָא אקסװַארָאמ

 394 ,טעגרַאמ

 249 ,200 ,לײסרַאמ
 15 ,װָאשוקרַאמ

 123 ,שטַאקנומ

 302 ,קסנַאמרומ

 186 ,12 ,8 ,עיצילַאג חרזמ

 30 ,רָאימ

 20 ,עצנַאזימ

 180 ,דלַאװנטימ

 217 ,186 ,168 ,קענַאדיימ

 33 ,25 ,טעשטיימ

 34 ,שטַאלימ

 316 ,222 ,ןַאלימ

 ,151 ,148:147 ,142 ,140 ,138 ,120 ,ןכנימ

1 172, 178, 180, 187, 189, 192, 

1975, 235, 239, 341, 371-270, 389 

 195 ,184 ,ןַאמיירפ-ןכנימ

 75 ,67 ,62:61 ,28 ,27 ,11 ,9 ,קסנימ

 14 ,קצעיװָאזַאמ קסנימ

 83 ,78 ,שטיוװעשַאקימ

 24 ,ענזישטשװָארימ

 401 ,2396 ,הדסמ

 108 ,13 ,שטירזעמ

 342 ,2340 ,231 ,עקיסקעמ

 246 ,תורמשמ

 ,65 ,00:57 ,23"27 ,20 ,19 ,9 ,קצדורגָאװָאנ

85 
 27 ,עינלעיָאװָאנ

 291 ,שטנָאסיװָאג



 ןופ לטצצכוז

 33 ,שטַאנ

 33 ,32 ,20 ,19 ,עשטשופ רעשטאנ

 63 ,59 ,9 ,יקָאבילַאנ

 36 ,28-26 ,20 ,9 ,עשטשוּפ רעקָאבילַאנ

 303 ,300 ,עיגעװרָאנ

 429-428 ,396-395 ,392 ,381 ,374 ,בגנ

 125 ,ללהנ

 305 ,244 ,הירהנ

 434 ,קחצי תלחנ

 ,387 ,205 ,159 ,153 ,151 ,146 ,קרָאי ןינ

2 

 29 ,28 ,שזיווסעינ

 396 ,הנצינ

 175 ,139 ,גרעבנרינ

 246 ,ןענ

 329 ,הינתנ

 32 ,עצניקָאבָאס

 67 ,ןיקיבָאס

 67 ,ןישטימַאס

 17 ,שזרעימָאדנַאס

 220 ,ַאירַאמ אטנַאס

 158 ,ץיװָאנסָאס

 12 ,וָאלָאקָאס

 91 ,אקװָאלָאקָאס

 96 ,ינראס

 33 ,רעדלעװ רעװַָאטַארַאװס

 33 ,קלַאװוס

 92 ,שטילכוס

 385 ,ץעוס

 149 ,ַאנירוס
 77 ,ןילָאטס

 60 ,37 ,28 ,ץפלָאטס

 54 ,25 ,20 ,שטיוועיקנאטס

 108:107 ,שעיװ ַארַאטס

 28727 ,דלַאװ רעקסלעסָאראטס

 12 ,ןידרעטס

 207 ,ןַאיליטַארטס

 283 ,ריביס

 303 ,ילע ינדיס

 107 ,עװָאמיס

 89 ,8483 ,שטיוועקניס

 35-34 ,קינרעיס

 388 ,עיריס

 ,288 ,200 ,140 ,132:131 ,122 ,עיקאווָאלס
7, 334 

 271 ,90 ,66'67 ,30'31 ,19'/21 ,םינָאלס

 283 דנַאב ןטירד

 153 ,אניוולעס
 234 ,197:195 ,187 ,178 ,ןעיליטַא טניעס

 17 ,רעדלעװ רעװַאנגנידנעס

 176 ,לעטיּפס

 31 ,טַאלַאקס

 388 ,384-383 ,280 ,ןדריה רבע

 399 ,390 ,388 ,248 ,127 ,ןטפיגע

 173 ,טנָאמדע

 434 ,תורטצ

 423 ,386 ,תונייצ

 396 ,ידג ןיע

 246 ,שרוחה ןיצ

 429 ,414 ,246 ,דורח ןיע

 302 ,וכע

 244 ,ןוליא קמע

 374 ,ןדריה קמע

 304 ,רפח קמע

 395 ,381 ,לאערזי קמע

 ,300 ,240 ,224'236 ,186 ,145 ,115 ,דנַאלגנע

8, 2343, 344, 382, 384, 386, 392, 

4118 

 ,177 ,175-173 ,157 ,150 ,146 ,136 ,ךיירטסצ

5, 195, 197, 199, 200, 209, 222, 

,293 ,292 ,219-278 ,213-212 ,265 ,6 

390 ,0 

 ,310-309 ,302 ,2301 ,299 ,295 ,294 ,תילתע

0, 334333, 336, 3238, 357 

 33 ,עבמעדָאּפ

 29 ,יקסדָארָאהַאז טסָאהָאּפ

 20 ,קסרָאװַאּפ

 258 ,םַאדסטָאפ

 61 ,ץשזָארָאדלַאּפ

 285 ,61 ,33 ,29 ,עיסעלָאּפ

 24 ,ענישטשװָאטָאצַאּפ

 36 ,14'16 ,12 ,װעשטרַאּפ

 337 ,ַאמַאנַאּפ

 371 ,ףרָאדנעסַאּפ

 147 ,גניקָאּפ

 ,250 ,215:2214 ,206 ,163 ,153 ,145 ,זירַאּפ

2, 346, 393 

 -151 ,145 ,140 ,136 ,23 ,21 ,8 ,6 ,ןליוּפ

9, 166:160, 175, 183, 190, 238, 255, 

1, 262, 265, 270, 274, 219-277, 280, 

285724, 2937292, 330, 334, 2338, 340- 

1 425-424 



 לטצצכוז 484

 8 ,וואלוּפ

 279 ,ץיליּפ

 106 ,17 ,ץציליּפ

 90 ,76 ,61 ,237 ,36 ,29 ,8 ,קסניּפ

 13 ,ָאקרטעיּפ

 27 ,קסעיּפ

 106 ,ןישקילעּפ

 395 ,302 ,עיסרעּפ

 12 ,69 ,יישרעּפ

 199 ,גַארּפ

 94 ,93 ,ענַאשזורּפ

 287 ,131 ,(ַאװַאלסיטַארב) גרובסערּפ

 257 ,לסימצשּפ

 100 ,ץינעלַאפ

 342 ,ַאטסוגַאמַאפ

 76 ,װָאטסַאפ

 333 ,ץינשרָאפ

 180 ,גאלפ

 ,195 ,192 ,185 ,160 ,155 ,148 ,גניפאדלעפ

197 

 220 ,יטנומרעפ

 189 ,155 ,149 ,147 ,145 ,דלַאװנרעפ

 276 ,240 ,197 ,טרופקנַארפ

 ,199 ,174 ,163:153 ,151 ,145 ,6 ,ךיירקנַארפ

0 206, 215"214, 228, 240, 249, 250, 

2, 274, 303, 340, 341 

 271 ,דנַאלדירפ

 271 ,עװָאדָאק

 283 ,196 ,186 ,178 ,34 ,ענװָאק

 112 ,35 ,לעװָאק

 76 ןַאזַאק
 15 ,עװָאלזָאק

 85 ,22721 ,ענזישטשוװָאלזָאק

 286-285 ,269 ,257 ,183 ,ץיװָאטַאק

 249 ,עיבמָאלָאק

 1017100 ,ןישולַאק

 183 ,14 ,שילַאק

 82 ,קלאק

 31 ,קסרישָאק ןעימַאק
 155 ,145 ,עדַאנַאק

 17 ,13 ,לָאּפצעינַאק
 331 ,לָאּפָאניטנאטסנָאק

 3427341 ,331 ,ץנַאטסנַאק

 14 ,קסנָאק

 דנַאב ןטירד ןופ

 67 ,30 ,9 ,װָאסָאק

 6 ,עיצילַאג ,װָאסָאק

 142 ,לצסַאק

 91 ,28"29 עילוּפַאק
 110 ,קסיּפַאק

 1087107 ,קצָאק

 80779 ,77 ,שטיטַארַאק

 77 ,ַאילָאװ אקצַארַאק
 176 ,173 ,עיטנירָאק

 314 ,עקיסרָאק

 60 ,27 ,שטילצרַאק

 33 ,ץצרָאק
 229-228 ,153 ,רליש תצובק

 371 ,ץינקוק

 37 ,רעדלעװ רעװָאכוק
 377 ,265 ,246 ,241 ,125'127 ,הירסיק
 283 ,27 ,34 ,וועיק

 258 ,עיזיגריק

 185 ,176 ,174173 ,טרופנעגַאלק

 33 ,װָאסעלק

 92791 ,28 ,קצעלק

 268 ,ָאקצעלק

 ,270 ,2677266 ,183 ,160 ,102 ,16 ,12 ,ץלעק
291 

 329 ,ַאידנעק

 290 ,ָאנסָארק

 7168 ,ינסַארק

 ,265 ,257 ,225 ,183 ,162 ,158 ,96 ,ץקָארק

9, 291 

 15 ,ענישטשוועלורק

 105 ,103 ,עדווישזרק

 269 ,עצינירק

 76 ,ענּפירק

 356 ,םייח תירק

 338 ,לאומש תירק

 329 ,303 ,אטערק

 226 ,ץקבַאר

 183 ,17 ,14 ,12 ,סָאדַאר

 70 ,ץיװָאקשָאדַאר
 68 ,33-232 ,19 ,ןודַאר
 109-107 ,15 ,ןיזדַאר
 284-283 ,281 ,61 ,ענוװָאר
 142 ,םײהנזָאר
 20 ,ןיטַאר
 28 ,דלַאװ רעקוװָאיאר



 זנאב ןטירד ןופ לטעצכוז

 20 ,עקװָאלַאפַאר

 33 ,ענטיקָאר

 245 ,הרקנה שאר

 32 ,עשטשוּפ רעצינדור

 21 ,19 ,רעדלעװ רענזישטשוװַארבָאד עדור

 8685 ,25 ,22 ,עקסרָאװַאי עדור

 94 ,ױנַאשזור

 ,315 ,237 ,2017 ,149 ,1477146 ,144 ,םיור

71 322, 326, 422 

 ,200 ,181 ,156 ,154 ,151 ,122 ,עינעמור

,290 ,288 ,284 ,212 ,256 "255 ,233 ,9 

342-340 ,0 

 ,157156 ,153 ,140 ,115 ,12 ,11 ,דנאלסור

3, 216, 238, 259-255, 270, 278; 280, 

0, 341-340 

 381 ,311 ,228 ,תובוחר

 7 ,עגיר

 183 ,163162 ,158 ,ךאבנעכיר

 104"105 ,עקיר

 241 ,220 ,שבוכה תמר

 246 ,לחר תמר

 146 ,ַאילימע אשזדער

 433 ,296 ,247 ,חיפר

 304 ,ןופשר

 76 ,30 ,ץענזישטשװָאקרַאש

2853 

 245 ,קחצי הדש

 125:124 ,םי תודש

 124 ,ןורמוש

 154 ,132 ,ץייווש

 147 ,טרַאגטוטש

 186 ,179 ,ףָאהטוטש

 176 ,עיריטש

 292 ,290 ,274"219 ,269-268 ;258 ,ןיטעטש

 17 ,ץעיװָאלדיש

 67 ,שטיװַאטניש

 195 ,םייהסיילש

 269 ,264 ,262 ,259:258 ,199 ,162 ,עיזעלש

 58 ,בוילעש

 107 ,ץיװַאברעש

 318 ,עינַאּפש

 412 ,204 ,םייפש

 304 ,ןורש

 313 ,311 ,302 ,הנורש

 311 ,304 ,302 ,247 ,159 ,109 ,ביבָא לת

,412 ,3997397 ,387 ,355 ,329 ,227 ,3 

434 ,1 

 402 ,יח לת

 414 ,246 ,ףסוי לת












